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 األهمية االقتصادية لالستثمارات الصناعية 
 في تحسيـن التوزيع املكاني للسكان في مصر 

مع التـركيـز على أهم األنشطة اإلنتاجية للصناعات التحويلية في مصر

د. ياسر إبـراهيم محمد داود

 أستاذ مساعد االقتصاد واملالية العامة 
 وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطالب 

 كلية التجارة – جامعة مدينة السادات 
جمهورية مصر العربية

امللخص 1

يتنــاول البحــث أثـــر التنميــة الصناعيــة علــى إعــادة توزيــع الســكان فــي مصــر، حيــث تتـــركز الكتلــة الســكانية فــي مصــر 
ــر تلــك املشــكلة مــن أهــم االختــالالت  فــي مســاحة ال تتعــدى 7% مــن مســاحة الجمهوريــة البالغــة مليــون كيلومتـــر مربــع، وتعتبـ
الهيكليــة التــي تواجــه االقتصــاد املصــري، ويتعايــش معهــا املجتمــع املصــري، علــى مســتوى املواطنيـــن وعلــى مســتوى متخــذي 
القرارات التنفيذية، منذ قديم األزل وحتى اآلن. وتحاول الدراسة تناول األهمية االقتصادية لجذب السكان للتوطن الدائم 
ثــم تعظيــم املنافــع االجتماعيــة واالقتصاديــة لالســتثمارات الثابتــة باملــدن الجديــدة، علــى اختــالف  باملــدن الجديــدة، ومــن 
الغــرض مــن تلــك االســتثمارات ســواء لألغــراض الســكنية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة والتـــرفيهية، أو علــى 

ــر الرســمية، خاصــة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة باملــدن الجديــدة مســتوى االســتثمارات الثابتــة الرســمية وغيـ

وتوصــل البحــث مــن بيـــن مــا توصــل إليــه: أن للتنويــع والتوزيــع املكانــي العــادل لالســتثمارات الصناعيــة علــى مجمــل الحيـــز 
الجغرافــي املصــري وخاصــة فــي املــدن الجديــدة العديــد مــن اآلثــار الخارجيــة املوجبــة. ومــن بيـــن مــا يو�صــى بــه الباحــث: تشــجيع 
وتحفيـــز املؤسســات الرســمية وغيـــر الرســمية املقدمــة لكافــة الخدمــات االجتماعيــة والخدمــات اليوميــة املقدمــة للمواطنيـــن 

علــى التوطــن باملــدن الجديــدة لتكــون عامــل جــذب للســكان علــى التوطــن باملــدن الجديــدة.

الكلمــات املفتاحيــة: التنميــة الصناعيــة، التوطن الصناعي، املدن الجديدة، الحيـــز الجغرافي املصــري، التوزيــع املكاني 
للســكان، االســتثمار الصناعي، الصناعات التحويلية، التغيـــرات البيئية واملناخية، التكلفة االســتثمارية لخلق فرصة عمل، 

البنية األساسية املادية والبشرية.

املقدمة
الصناعة هي قاطرة النمو في أي دولة، فاإلنتاج ينطوي على خلق املنفعة أو زيادتها، وتتعاظم املنفعة الفردية واملجتمعية 

مع اكتمال وتتابع املراحل اإلنتاجية، ويتجلى ذلك بصورة كبيـرة في النشاط الصناعي من بيـن األنشطة االقتصادية األخرى. 

والصناعــة: هــي نشــاط اقتصــادي يهــدف إلــى خلــق وتعظيــم املنافــع الزمنيــة واملوضوعيــة والشــكلية للمدخــالت الصناعيــة 
لتنتج وتولد املخرجات الصناعية املســتهدف تحقيقها وفق املعاييـــر واملواصفات الفنية واإلنتاجية والتســويقية واالقتصادية 

املحــددة مســبقا. 

وتحقق التنمية الصناعية العديد من املنافع االقتصادية واالجتماعية للمجتمع نذكر منها على سبيل املثال: 

توفيـر فرص العمل ملختلف األعمار السنية، ملن هم في سن قوة العمل، وملختلف التخصصات املهنية والنوعية. 	 

تعظيــم العائــد االجتماعــي واالفتصــادي مــن مشــروعات البنيــة األساســية البشــرية، خاصــة املــدارس والجامعــات 	 
واملستشــفيات، لخدمــة العامليـــن بتلــك املصانــع وعائالتهــم. 

 * تم استالم البحث في مايو 2020، وقبل للنشر في أغسطس 2020، وتم نشره في ديسمبر 2020.
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يتنــاول البحــث أثـــر التنميــة الصناعيــة علــى إعــادة توزيــع الســكان فــي مصــر، حيــث تتـــركز الكتلــة الســكانية فــي مصــر فــي مســاحة 
7% مــن مســاحة الجمهوريــة والبالغــة مليــون كيلومتـــر مربــع، وتعتبـــر تلــك املشــكلة مــن أهــم االختــالالت الهيكليــة التــي  ال تتعــدى 
تواجــه االقتصــاد املصــري، ويتعايــش معهــا املجتمــع املصــري، علــى مســتوى املواطنيـــن وعلــى مســتوى متخــذي القــرارات التنفيذيــة، 
منــذ قديــم األزل وحتــى اآلن. وتحــاول الدراســة تنــاول األهميــة االقتصاديــة لجــذب الســكان للتوطــن الدائــم باملــدن الجديــدة، ومــن ثــم 
تعظيــم املنافــع االجتماعيــة واالقتصاديــة لالســتثمارات الثابتــة باملــدن الجديــدة، علــى اختــالف الغــرض مــن تلــك االســتثمارات ســواء 
لألغــراض الســكنية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة والتـــرفيهية، أو علــى مســتوى االســتثمارات الثابتــة الرســمية 
وغيـــر الرسمية، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية باملدن الجديدة وتوصل البحث من بيـــن ما توصل إليه: أن للتنويع والتوزيع 
املكانــي العــادل لالســتثمارات الصناعيــة علــى مجمــل الحيـــز الجغرافــي املصــري وخاصــة فــي املــدن الجديــدة العديــد مــن اآلثــار الخارجيــة 
املوجبة. ومن بيـــن ما يو�صى به الباحث: تشــجيع وتحفيـــز املؤسســات الرســمية وغيـــر الرســمية املقدمة لكافة الخدمات االجتماعية 

والخدمــات اليوميــة املقدمــة للمواطنيـــن علــى التوطــن باملــدن الجديــدة لتكــون عامــل جــذب للســكان علــى التوطــن باملــدن الجديــدة.
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للبنيــة األساســية املاديــة والخدمــات اإلنتاجيــة لخدمــة املجتمــع املدنــي 	  فــي إضافــة مشــروعات جديــدة  املســاهمة 
والصناعــي. 

املساهمة في تغييـر نسق التوزيع املكاني للسكان على مجمل مساحة الجمهورية. 	 

مشاركة كافة فئات املجتمع في تحقيق التنمية االقتصادية واالستفادة من عوائدها املادية وغيـر املادية.	 

تحقيق االكتفاء الذاتي من السلع والخدمات التي تساهم املناطق الصناعية في إنتاجها محليا بدال من استيـرادها 	 
من الخارج. 

تعظيم القيمة املضافة لكافة املنتجات السلعية والخدمية املحلية مع تتابع العمليات التصنيعية واإلنتاجية.	 

 تحقيق وفرة في حصيلة النقد األجنبي على املستوى القومى، سواء في جانب املدفوعات من خالل تقليل الواردات 	 
أو فــي جانــب املتحصــالت مــن خــالل زيــادة حصيلــة الصــادرات فــي حالــة تصديـــر ســلع تلــك املناطــق الصناعيــة للعالــم 

الخارجي. 

ويهتــم البحــث بتنــاول وتحليــل أحــد تلــك املنافــع االجتماعيــة واالقتصاديــة وهــى أثـــر التنميــة الصناعيــة علــى إعــادة توزيــع 
الســكان فــي مصــر، حيــث تتـــركز الكتلــة الســكانية فــي مصــر فــي مســاحة ال تتعــدى 7% مــن مســاحة الجمهوريــة والبالغــة مليــون 
كيلومتـــر مربــع، وتعتبـــر تلــك املشــكلة مــن أهــم االختــالالت الهيكليــة التــي تواجــه االقتصــاد املصــري، ويتعايــش معهــا املجتمــع 
املصــري، علــى مســتوى املواطنيـــن وعلــى مســتوى متخــذي القــرارات التنفيذيــة، منــذ قديــم األزل وحتــى اآلن. ويـــرجع ذلــك للعديــد 

مــن األســباب نذكــر منهــا: 

توطــن املصرييـــن األرا�صــي الصالحــة للزراعــة وبالقــرب مــن مجــرى نهــر النيــل فــي الدلتــا والــوادي منــذ عهــد الفراعنــة 	 
وحتــى اآلن. 

قصــور خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الســابق تنفيذهــا فــي تحقيــق أهدافهــا املتوقعــة فيمــا يتعلــق بإعــادة 	 
توزيــع الســكان فــي مصــر.

فــي توزيــع الخدمــات االجتماعيــة واإلنتاجيــة بعدالــة علــى مســتوى جميــع محافظــات 	  العجــز املؤس�صــي والوظيفــي 
الريــف والحضــر.  الجمهوريــة وعلــى مســتوى 

الشــخصية املصريــة االتكاليــة، التــي تميــل للتواجــد بالقــرب مــن األهــل واألقــارب مــن جانــب وبالقــرب مــن األســواق 	 
وأماكــن توافــر فــرص العمــل وإدرار الدخــول املكتظــة بالســكان. 

إنشــاء املواقــع الصناعيــة بالقــرب مــن مصــادر املــواد الخــام والوســيطة لهــا، وفــى الغالــب فــي األماكــن الزراعيــة بالدلتــا 	 
والــوادي الخصيــب، نظــرا لكــون أغلــب الصناعــات املقامــة فــي مصــر خــالل العقــود الســابقة هــي صناعــات تحويليــة 

خاصــة صناعــة املنتجــات النســجية والصناعــات الغذائيــة املختلفــة. 

الظهيـــر 	  فــي  العمرانــي  التوســع  مشــاريع  مــن  املخططــة  االســتثمارات  تمويــل  عــن  املحليــة  التمويــل  مــوارد  قصــور 
املصــري. الصحــراوي 

ومــا 	  الصحراويــة  املناطــق  فــي  الجديــدة  الصناعيــة  االســتثمارات  إلنشــاء  وباســتمرار  الكافــي  التمويــل  توفيـــر  عــدم 
والبشــرية.  املاديــة  األساســية  للبنيــة  مشــروعات  إقامــة  مــن  ذلــك  يســتتبع 

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات السابقة، سواء على مستوى الدراسات األكاديمية أو على مستوى اإلسهامات الفردية، 
موضــوع إنشــاء املــدن الجديــدة فــي مصــر منــذ ســبعينيات القــرن املا�صــي وحتــى اآلن، ومــدى نجاحهــا فــي تغييـــر نســق التوزيــع 
املكانــي للســكان فــي مصــر، وكــذا مــدى مســاهمة تلــك املشــروعات التنمويــة فــي التوزيــع العــادل لعوائــد التنميــة علــى مســتوى 

الجمهوريــة، ومــن بيـــن تلــك الدراســات مــا يلــي: 

دراســة )عــالم، 1995(، عــن تاريــخ التخطيــط اإلقليمــي بمصــر وتقســيم الدولــة إلــى أقاليــم تخطيطيــة: والتــي تناولــت  1	
لنشــأة  مواكبــا  التعريــف  هــذا  جــاء  وقــد   , الحضريــة  العمرانيــة  األنمــاط  مــن  كنمــط  الجديــدة  املدينــة  مفهــوم  نشــأة 
جغرافيــة العمــران كأحــد فــروع الجغرافيــة البشــرية فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشريـــن وظهــور 
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قــد  عمرانــي  كنمــط  الجديــدة  واملدينــة  البـــريطانية.  العمرانيــة  بالتجربــة  وارتباطــه  وتطبيًقــا  فكــًرا  الجديــدة  املدينــة 
انتشــرت فــي القــرن العشريـــن حيــث ظهــرت نظريــة املدينــة الجديــدة عنــد تطبيقهــا فــي فرنســا فــي الخمســينيات بهــدف 
تخفيــض الضغــط عــن العاصمــة باريــس بعــد أن أصبحــت مرافقهــا ال تســتطيع تحمــل مزيــدا مــن الضغــط الســكاني 
عليهــا، األمــر الــذي ظهــرت آثــاره فــي زيــادة كثافــة املــرور فــي الشــوارع والطرقــات مــع زيــادة اســتهالك امليــاه والصــرف الصحــي 

والكهربــاء ومــع مــا ينتــج عــن هــذه الزيــادات مــن آثــار ســلبية علــى البيئــة العمرانيــة والثقافيــة والســياحية للمدينــة.

1998(، عــن إيكولوجيــا العمــران الصحــراوي فــي إطــار محدوديــة املــوارد »مدخــل لصياغــة جديــدة  2	 دراســة )بكــرى، 
للتنميــة الشــاملة للصحــراء املصريــة«، والــذي أشــار إلــى نمــوذج الصيـــن فــي إنشــاء املــدن الجديــدة وضــرورة إنشــاء مــدن 
لها قدرة على الوصول إلى األسواق الكبـرى وتـربطها شبكة مواصالت. وكانت شينـزهان أول منطقة اقتصادية خاصة 
وتمــت املوافقــة علــى إنشــاء املنطقــة فــي عــام 1980 وتحولــت مــن مدينــة صغيـــرة تضــم 30000 نســمة إلــى مدينــة تضــم 
800000 ســاكن فــي عــام 1988 و7 مليــون فــي عــام 2000 وكــون املواطنــون الجــدد أفضــل الحرفييـــن املدربيـــن فــي البــالد 
الذيـــن جذبتهــم الدخــول املرتفعــة، واإلســكان الجيــد وفــرص التعليــم املتاحــة ألطفالهــم وزادت حصــة الفــرد فــي الناتــج 

املحلــى اإلجمالــي 60 ضعفــا. 

إلــى أن إنشــاء املــدن  33 فــي مصــر، وأشــار فيهــا  عــن املــدن الجديــدة والتنميــة اإلقليميــة   ،)1993 دراســة )عبــد العــال، 
الجديــدة بكافــة أنماطهــا يتــم فــي إطــار ثــالث استـــراتيجيات للتنميــة اإلقليميــة، ومنهــا استـــراتيجية االنتشــار حيــث تتــوزع 
االســتثمارات بصــورة منتشــرة، ممــا يشــجع علــى نمــو املــدن الثانويــة مــن ناحيــة واملناطــق الريفيــة مــن ناحيــة أخــري 
وهــو األمــر الــذي يــؤدى إلــى تحسيـــن ظــروف الحيــاة فــي كل منهمــا ومــا يســتتبع ذلــك مــن حــد للهجــرة الريفيــة إلــى املراكــز 

 جيــًدا لهــذه األنمــاط املدنيــة. 
ً
العمرانيــة الحضريــة، ويعتبـــر النمــوذج البـــريطاني مثــاال

دراســة )علــى، 2002(، عــن التضخــم العمرانــي فــي مصــر ومعوقــات الجــذب الســكاني فــي املــدن الحضريــة الصحراويــة  34
فــي املناطــق  فــي إنشــاء مــدن ومجتمعــات عمرانيــة جديــدة  الجديــدة:، وأشــارت إلــى أن مصــر خاضــت تجــارب عديــدة 
الصحراويــة بهــدف تحقيــق أبعــاد استـــراتيجية تنمويــة عمرانيــة وبيئيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة إال أن هنــاك 
قصــوًرا شــديًدا فــي تحقيــق املعــدالت املســتهدفة لتلــك املجتمعــات الجديــدة ســواء فــي معــدالت النمــو الســكاني أو النمــو 
االفتصــادي أو النمــو العمرانــي، وبنــاء علــى ذلــك وجــب مراجعــة تلــك التجــارب ســواء مــن الجانــب النظــري أو التنفيــذي 
بهــدف تجــاوز مشــكلة التـــركز الســكاني والعمــل علــى التــوازن فــي الهيــكل املكانــي واســتغالل املــوارد املتاحــة مــع دعــم ركائــز 
عمليــة التنميــة فــي مجــال الزراعــة والصناعــة واإلســكان، فضــال علــى ضــرورة أن يتوافــق أســلوب التنميــة مــع منظومــة 

البيئــة الصحراويــة ذات التوازنــات الدقيقــة.

دراســة )عبــاس، 2007(، عــن استـــراتيجيات إنشــاء املــدن الجديــدة فــي مصــر، والــذي توصــل إلــى أنــه بالرغــم مــن أن   	
األهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا املــدن الجديــدة فــي مصــر هــو:

تخفيف الضغط السكاني على املدن القائمة.	 

 إعادة رسم خريطة مصر السكانية والعمرانية.	 

استثمار املوارد املتاحة في صحراء مصر وسواحلها.	 

إنشاء صناعات في مناطق محددة لالستفادة من الناتج االفتصادي على مستوى اإلقليم التخطيطي.	 

زيادة الدخل القومى وتوفيـر فرص عمل جديدة.	 

إال أن هــذه املــدن تعانــى مــن العزلــة وقلــة الســكان قياســا ملــا خططــت لــه هــذه املــدن وذلــك علــى الرغــم ممــا تــم فــي هــذه 
املــدن مــن اســتثمارات كبيـــرة فــي األرا�صــي واملرافــق واملنشــآت. كمــا تطــرق البحــث إلــى ضــرورة وجــود إستـــراتيجيات للتنميــة 

باملــدن الجديــدة وتتمثــل فــي اآلتــي: 

3 استـراتيجية التنمية الزراعية. 	  استـراتيجية املياه.   

3 استـراتيجية التنمية السياحية.	  3 استـراتيجية التنمية االجتماعية.   استـراتيجية التنمية الصناعية. 

3 استـراتيجية الجذب السكاني. 	  استـراتيجية التنمية العمرانية.  
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دراســة )يوســف، 2008(، عــن أثـــر االمتــداد الصناعــي فــي املــدن الجديــدة علــى توطــن الســكان: دراســة تطبيقيــة علــى  36
مدينتــي العاشــر مــن رمضــان والســادات، وتناولــت مــا يلــي: 

تقييم دور الصناعة في املدن الجديدة وخاصة فيما يتعلق بدورها في الجذب العمراني وتوطن السكان.	 

توضيح القاعدة االقتصادية الصناعية في املدينة وأسس التخطيط الصناعي. 	 

عرض بعض التجارب الدولية في مجال التخطيط الصناعي وإمكانية االستفادة منها. 	 

تحليل حجم النشاط االفتصادي باملدن الجديدة. 	 

تحديد تكلفة التوطن االجتماعية في املدن الجديدة. 	 

التعرض للمخطط الصناعي في املدن الجديدة وتقديمه. 	 

معرفة أسباب النجاح أو الفشل للصناعة باملدن الجديدة في تحقيق توطن السكان. 	 

تقديم التوصيات الالزمة إلنجاح توطن السكان باملدن الجديدة القائمة على الصناعة.	 

وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة، أن العالقــة بيـــن الصناعــة والســكان فــي املــدن الجديــدة عالقــة ضعيفــة جــدا ولــم تحقــق 
الصناعة الدور العمراني منها، ومن بيـن توصيات الدراسة ضرورة تفعيل اإلجراءات املانعة للتـركز الصناعي في املدن املزدحمة. 

فــي إدارة املــوارد البيئيــة لتحقيــق أهــداف  7	 عــن دور هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة   ،)2020 دراســة )محمــد، 
التنميــة املســتدامة 2030 باملــدن الجديــدة: دراســة تطبيقيــة علــى مدينــة الســادات، وقــد ســعت الدراســة إلــى تحقيــق 

مجموعــة مــن األهــداف، والتــي يمكــن صياغتهــا علــى النحــو التالــي:

التعرف علي واقع إدارة املوارد البيئية في املدن الجديدة بوجه عام وفى مدينة السادات بوجه خاص.	 

تحديد معوقات إدارة املوارد البيئية في املدن الجديدة بوجه عام وفى مدينة السادات بوجه خاص.	 

تحديد واقع التنمية املستدامة في املدن الجديدة بوجه عام وفى مدينة السادات بوجه خاص.	 

املساهمة في تحديد معوقات التنمية املستدامة في املدن الجديدة بوجه عام وفى مدينة السادات بوجه خاص.	 

التعــرف علــى مــدى تحقيــق هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة أهدافهــا أم ال، ومــا هــي أهــم التحديــات واملعوقــات 	 
التــي تواجههــا عنــد تحقيــق أهدافهــا.

التعــرف علــى نــوع وقــوة العالقــة بيـــن دور هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة فــي إدارة املــوارد البيئيــة لتحقيــق 	 
التنميــة املســتدامة باملــدن الجديــدة بوجــه عــام ومدينــة الســادات بوجــه خــاص.

وضــع مجموعــة مــن التوصيــات والتــي تســاعد فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة باملــدن الجديــدة بوجــه عــام ومدينــة 	 
الســادات بوجــه خــاص مــن خــالل إدارة املــوارد البيئيــة مــن جانــب هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة.

دراســة )عبــد الباقــي، 2004(، عــن التخطيــط العمرانــي بيـــن النظريــة والتطبيــق: والــذي ناقــش اتجاهيـــن أساسيـــن فــي  38
إعــداد الدراســات التخطيطيــة، يعتمــد األول علــى التحليــل االقتصــادي ملقومــات التنميــة فــي املناطــق الجديــدة والتــي علــى 
ضوئهــا يمكــن تحديــد الهيــاكل االجتماعيــة التــي تتطلبهــا هــذه التنميــة، واالتجــاه الثانــي يعتمــد علــى التحليل البيئي ملقومات 
التنميــة العمرانيــة فــي صــورة مناطــق مختلفــة ذات اســتعماالت مختلفــة تـــربطها شــبكة مــن الطــرق وتلتـــزم بتقســيم مكانــي 
معيـــن ومعاييـــر تخطيطيــة معينــة، هــذا بجانــب املناطــق الصناعيــة والتـــرفيهية والرياضيــة والســياحية والخدميــة، وبذلــك 

يكــون املخطــط العمرانــي هــو املوجــه للتنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة علــى مــدى طويــل مــن الزمــن يبلــغ عشــرون عاًمــا.

فــي  9	 العربيــة  للتجــارب  بمصــر كنمــوذج  الجديــدة  العمرانيــة  املجتمعــات  استـــراتيجية  عــن   ،)2002 )توفيــق،  دراســة 
فــي الصحــراء، والتــي ناقشــت الزيــادة الســكانية املضطــردة والتــي تعتبـــر فائًضــا عــن الطاقــة  إقامــة مناطــق عمرانيــة 
االســتيعابية للتجمعــات العمرانيــة القائمــة، ولــذا يســتوجب توجيــه هــذه الزيــادة خــارج الدلتــا والــوادي، عــن طريــق 
الخــروج للمســاحات غيـــر املأهولــة لتحقيــق إعــادة توزيــع الســكان علــى كافــة أرجــاء مصــر ويتــم ذلــك مــن خــالل خلــق 
محــاور للتنميــة يتــم فيهــا إنشــاء مجتمعــات عمرانيــة جديــدة تقــوم علــى قواعــد اقتصاديــة تختلــف وتتنــوع حســب ظــروف 
كل منطقــة بهــا , بحيــث يســاعد علــى توســيع رقعــة األرض الزراعيــة والتخفيــف مــن املشــاكل العديــدة التــي تعانــى منهــا 

املــدن القائمــة وزيــادة الدخــل القومــي.
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	10 – العمرانيــة  القطاعــات  علــى  الضــوء  ســلطت  والتــي  املســتدامة،  العمــارة  عــن  وآخــرون،2017(،  )خليفــة  دراســة 
خاصــة فــي الــدول املتقدمــة 3 مــع بدايــة عقــد التســعينيات مــن القــرن املا�صــي وحتــى اآلن، وتأثيـــرها الكبيـــر علــى التنميــة 
املســتدامة خاصــة هــذه القطاعــات مــن جهــة تعتبـــر أحــد املستهلكيـــن الرئيسييـــن للمــوارد الطبيعيــة كاألرض وامليــاه 
والطاقــة، ومــن جهــة أخــرى أحــد أكبـــر املسببيـــن للضجيــج والتلــوث واملخلفــات الصلبــة الناتجــة عــن عمليــات التشــييد 
والبنــاء، حيــث تنامــى الوعــى لــدى هــذه القطاعــات باآلثــار الســلبية املصاحبــة ألنشــطة البنــاء وكــذا بقضايــا حمايــة 
البيئــة األمــر الــذي أدى إلــى ظهــور فكــرة املبانــي املســتدامة الصديقــة للبيئــة التــي تـــرتكز أساســا علــى خفــض اســتهالك 

الطاقــة واالســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة واالعتمــاد بشــكل أكبـــر علــى مصــادر الطاقــة املتجــددة.

دراســة )Hossian, 2019( عــن تأثيـــر النفايــات علــى اآلثــار البيئيــة لــدورة حيــاة املبانــي واعتمــاد مبــدأ اســتعادة املــوارد.  11	
ومــن خــالل مناقشــة النمــو الســريع للمبانــي والتأثيـــرات البيئيــة الســلبية الناتجــة عــن االســتنفاذ الســريع للمــوارد، توقــع 
واقتـــراح االستـــراتيجيات املحتملــة املســتدامة ملعالجــة النفايــات أثنــاء مراحــل البنــاء والتشــغيل للمســاعدة فــي إرســاء 
أســاس مهــم لتبنــى مبــدأ االقتصــاد الدائــري فــي صناعــة البنــاء ووضــع معيــار لتخفيــض تلــك اآلثــار البيئيــة الســلبية فــي 

املســتقبل.

مشكلة البحث

تتبلور املشكلة البحثية من خالل النقاط التالية: 

يعتبـــر التـــركز الســكاني فــي مصــر فــي حيـــز جغرافــي لــم يتعــد 7% مــن املســاحة الكليــة للجمهوريــة مــن أهــم االختــالالت 1	 
الهيكلية التي تواجه االقتصاد املصري، ومن ثم يعتبـر عائق رئيس لتحقيق تنمية اقتصادية واجماعية مستدامة 

وعادلــة علــى مســتوى األقاليــم املختلفــة فــي الجمهوريــة. 

عــدم التوافــق العملــي والتطبيقــي ملــا هــو منفــذ علــى أرض الواقــع مــن مــدن جديــدة، علــى اختــالف تقســيماتها وحســب 2	 
بإعــادة توطــن وجــذب الســكان  املــدن، خاصــة فيمــا يتعلــق  تلــك  مــن  مــع ماهــو مخطــط  لهــا،  التنفيذيــة  املراحــل 

لإلقامــة الدائمــة بتلــك املــدن. 

القصــور الكمــي والنوعــي لالســتثمار الثابــت ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة املنفــذة لتلــك االســتثمارات فــي مصــر 33 
فــي توفيـــر التمويــل بالكــم املطلــوب والكيــف املناســب لتمويــل أوجــه االســتثمار املختلفــة، خاصــة علــى مســتوى املــدن 

الجديــدة واملناطــق الصناعيــة فــي مصــر. 

تضــاؤل األهميــة النســبية لالســتثمار الثابــت ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة املنفــذة لتلــك االســتثمارات مــن الناتــج 34 
املحلــى اإلجمالــي أو بالنســبة للناتــج املحلــى العــام والخــاص. 

لــم يحقــق التوســع فــي االســتثمار الصناعــي، خاصــة علــى مســتوى الصناعــات التحويليــة املتوطنــة باملــدن الجديــدة  	 
األهــداف املخططــة لــه فــي جــذب الســكان لإلقامــة الدائمــة باملــدن الجديــدة.

أهداف البحث

يحاول البحث تحقيق األهداف التالية: 

املســتوى 1	  علــى  والتحديــات  العوائــق  وأهــم  فــي مصــر،  للســكان  املكانــي  للتوزيــع  الرئيســة  الســمات  وتحليــل  عــرض 
املحلــى والقومــى املؤثـــرة علــى واضعــي ومخططــي السياســات فــي مجــال التوســع العمرانــي، خاصــة علــى مســتوى املــدن 

الجديــدة، فــي تحقيــق هــدف جــذب الســكان لإلقامــة الدائمــة باملــدن الجديــدة. 

تناول املالمح الرئيسة للتجربة املصرية في إنشاء املدن الجديدة، وأهم مصادر تمويلها.2	 

توضيح أهمية االستثمار بوجه عام واالستثمارات الصناعية على وجه الخصوص في تحقيق التنمية االقتصادية 33 
واالجتماعية، وأهمية االســتثمار الصناعي في إعادة توطن الســكان باملدن الجديدة في مصر. 

 عــرض وتحليــل األهميــة النســبية للمنشــآت التابعــة للصناعــات التحويليــة فــي املــدن الجديــدة بالنســبة لإلجمالــي 34 
التـــراكمي للصناعــات التحويليــة فــي مصــر خــالل الفتـــرة 2011: 2017. 
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فروض البحث

يحاول البحث اختبار الثالثة فروض التالية: 

مــن املتوقــع أن يؤثـــر التوســع فــي إنشــاء املــدن الجديــدة وخلــق فــرص عمــل تأثيـــًرا إيجابًيــا علــى توطــن الســكان الدائــم 1	 
باملــدن الجديــدة. 

املــدن 2	  فــي  التنميــة الصناعيــة خاصــة  مــع تحقيــق  فــي مصــر  للســكان  املكانــي  التوزيــع  تغييـــر نســق  إمكانيــة  تتـــزايد 
الجديــدة.

مــن املحتمــل أن تنخفــض فعاليــة الصناعــات التحويليــة املتوطنــة باملــدن الجديــدة، علــى جــذب الســكان للتوطــن 33 
الدائــم بهــا فــي ظــل غيــاب التوافــق والتنســيق املســتمر بيـــن األهــداف الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة لتحقيــق ذلــك. 

أهمية البحث

تـرجع أهمية البحث للنقاط التالية: 

تحــاول الدراســة تنــاول األهميــة االقتصاديــة للتنويــع والتوزيــع املكانــي العــادل لالســتثمارات الصناعيــة علــى مجمــل 1	 
باملــدن  الدائــم  للتوطــن  الســكان  جــذب  علــى  ذلــك  وتأثيـــر  الجديــدة  املــدن  فــي  وخاصــة  املصــري  الجغرافــي  الحيـــز 

الجديــدة.

الحكومــي 2	  وغيـــر  الحكومــي  التمويــل  وتوفيـــر  املســتدامة،  الرســمية  وغيـــر  الرســمية  السياســات  صياغــة  أهميــة 
الجديــدة.  باملــدن  الدائــم  التوطــن  علــى  الســكان  لجــذب  املســتدامان 

يـــركز البحــث علــى أهميــة الصناعــات التحويليــة فــي تحقيــق الجــذب املســتمر للســكان علــى التوطــن الدائــم باملــدن 33 
الجديــدة، وحيــث أن غالبيــة الصناعــات املتوطنــة باملــدن الجديــدة هــي صناعــات تحويليــة. 

يتوافــق موضــوع البحــث مــع أحــد أهــداف التنميــة املســتدامة الــــــــ17، وحســب الرؤيــة الدوليــة والقوميــة 2030، وهــو 34 
الهــدف الـــــ11 »مــدن ومجتمعــات محليــة ومســتدامة«.

منهج البحث ومصادر بياناته )تصميم الدراسة(

واملعلومــات  البيانــات  خــالل  مــن  التحليلــي  األســلوب  اســتخدام  إلــى  باإلضافــة  االســتقرائي  املنهــج  علــى  الباحــث  يعتمــد 
املتوافــرة، وكذلــك االســتنتاج املنطقــي ألبعــاد املشــكلة. وتــم االعتمــاد علــى الحصــول علــى البيانــات مــن مصادرهــا الرئيســة التاليــة: 

التقاريـر واملنشورات املختلفة للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.	 

وزارة التجــارة والصناعــة. – وزارة اإلســكان – هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة. – جهــاز مدينــة الســادات. - 	 
جهــاز مدينــة الشــيخ زايــد - وزارة التخطيــط - معهــد التخطيــط القومــى. – شــبكة املعلومــات الدوليــة. 

واهتمــت الدراســة باملــدن الجديــدة كمجتمــع للدراســة، وذلــك بالتـركيـــز علــى اآلليــات املختلفــة لدعــم وتحفيـــز التوطــن 
الدائــم باملــدن الجديــدة ومــن بيـــن تلــك األليــات توفيـــر التمويــل الرســمي وغيـــر الرســمي لالســتثمارات اإلنتاجيــة بالصناعــات 
التحويليــة فــي املــدن الجديــدة لكونهــا صناعــات كثيفــة العمالــة، ممــا يـــزيد مــن إمكانيــة التوطيـــن املســتمر للقــوى العاملــة بتلــك 

الصناعــات وأســرهم فــي املــدن الجديــدة علــى مســتوى الجمهوريــة. 

هيكل البحث

سيتم تناول البحث حسب التسلسل التالي: 

3 السمات الرئيسة للتوزيع املكاني للسكان في مصر. 	 
ً
أوال

ثانًيا: املالمح الرئيسة للتجربة املصرية في إنشاء املدن الجديدة وأهم مصادر تمويلها.	 

الصناعــات 	  أنشــطة  أهــم  علــى  التـركيـــز  »مــع  مصــر  فــي  الســكان  توطــن  إعــادة  فــي  الصناعــي  االســتثمار  دور  ــا: 
ً
ثالث

التحويليــة«.

رابًعا: وتشمل النتائج والتوصيات وحدود الدراسة والقيود العلمية والعملية التي واجهتها الدراسة.	 
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 - السمات الرئيسة للتوزيع املكاني للسكان في مصر 
ً
أوال

تمهيد

مصــر مــن أقــدم دول العالــم، وهــى مهــد الحضــارات اإلنســانية، وتعاقــب علــى الحيـــز الجغرافــي املصــري العديــد مــن 
األنشــطة اإلنتاجيــة والصناعيــة املختلفــة منــذ بــدء الخليقــة وحتــى اآلن، وألن مصــر هــي هبــة النيــل والنيــل هــو هبــة مــن عنــد 
هللا ســبحانه وتعالــى للمصرييـــن، تـــركزت معظــم تلــك األنشــطة الصناعيــة واإلنتاجيــة علــى مــر العصــور فــي دلتــا النيــل والــوادي 
الخصيــب، ممــا ســبب التـــركز التاريخــي املســتمر واملتتالــي للكتلــة البشــرية املصريــة فــي حيـــز لــم يتعــدى 7% مــن مجمــل الحيـــز 

الجغرافــي للقطــر املصــري. 

ويتحدد املوقع الجغرافي لجمهورية مصر العربية كما يلي )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2016(: 

تقــع جمهوريــة مصــر العربيــة فــي الشــمال الشــرقي لقــارة أفريقيــا، وتطــل علــى كل مــن الســاحل الجنوبــي الشــرقي للبحــر 	 
املتوســط والســاحل الشــمالي الغربــي للبحــر األحمــر بمســاحة إجماليــة تبلــغ مليــون كيلومتـــر مربــع تقريبــا. ومصــر 

دولــة أفريقيــة غيـــر أن جــزًءا مــن أراضيهــا وهــى شــبه جزيـــرة ســيناء، يقــع فــي قــارة أســيا. 

ملصــر حــدود مشتـــركة مــع ليبيــا مــن الغــرب، مــع الســودان مــن الجنــوب، ومــع إســرائيل وفلسطيـــن )قطــاع غــزة( مــن 	 
الشــمال الشــرقي، ويمــر املمــر املائــي )قنــاة الســويس( الــذي يـــربط بيـــن البحــر املتوســط والبحــر األحمــر عبـــر األرا�صــي 

املصريــة فاصــال الجــزء األفريقــي منهــا وهــو األكبـــر مســاحة عــن الجــزء األســيوي األصغــر منهــا. 

تشكل الصحراء غالبية مساحة مصر، ويتـركز أغلب سكان الجمهورية في وادي النيل والدلتا. 	 

وتنقسم جمهورية مصر العربية من الناحية الجغرافية إلى أربعة أقسام جغرافية رئيسة وهى: 

وادي النيل والدلتا: وتبلغ مساحته حوالى 40 ألف كيلومتـر مربع. 1	 

الصحراء الغربية: وتبلغ مساحتها حوالى 680 ألف كيلومتـر مربع. 2	 

الصحراء الشرقية: وتبلغ مساحتها حوالى 220 ألف كيلومتـر مربع. 33 

شبه جزيـرة سيناء: وتبلغ مساحتها حوالى 60 ألف كيلو متـر مربع. 34 

ويتـــركز أغلــب ســكان مصــر فــي دلتــا النيــل وصعيــد مصــر بنســبة تقــارب 98% مــن إجمالــي ســكان مصــر، بينمــا يتـــركز 
فقــط حوالــى 1.8% مــن جملــة ســكان مصــر فــي املحافظــات الحدوديــة والصحراويــة التــي تشــمل البحــر األحمــر والــوادي الجديــد 
ومطــروح وشــمال ســيناء وجنــوب ســيناء )الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، 2016(.  ويتــوزع ســكان مصــر علــى ريــف 
وحضــر الجمهوريــة بنســبة 7 % فــي الريــف و43% فــي حضــر الجمهوريــة، ومــن أهــم التغيـــرات الديموغرافيــة واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة فــي مصــر خــالل الفتـــرة مــن عــام 2006	2017 مــا يلــي )سلســلة قضايــا التخطيــط والتنميــة، 2019(:

ارتفــع عــدد ســكان مصــر بيـــن عامــي 2006: 2017 مــن 72.7 مليــون نســمة إلــى 94.8 مليــون نســمة، كمــا زاد معــدل 	 
نمــو الســكان ســنوًيا مــن 2.04% للفتـــرة مــن عــام 1996	2006 إلــى 2.56% للفتـــرة مــن عــام 2006	2017. 

يتـــركز الســكان فــي الــوادي والدلتــا، وال تـــزال املســاحة املأهولــة بالســكان حوالــى 7.7% مــن املســاحة الكليــة ملصــر 	 
وتســتحوذ القاهــرة علــى النصيــب النســبي األكبـــر مــن ســكان الجمهوريــة بنســبة 10.1% وذلــك فــي عــام 2017.

انخفضت نسبة األمية على املستوى القومى من حوالى 30% في عام 2006 إلى 26% في عام 2017.	 

زادت كثافــة فصــول التعليــم الحكومــي االبتدائــي مــن 44 طالــب / فصــل فــي عــام 2006 إلــى 48طالــب /فصــل فــي عــام 	 
2017، كمــا زادت كثافــة فصــول التعليــم الحكومــي اإلعــدادي مــن 39 طالــب /فصــل عــام 2006 إلــى 44 طالــب/ 

فصــل عــام 2017.

انخفضــت نســبة اإلنفــاق العــام علــى التعليــم قبــل الجامعــي مــن الناتــج املحلــى اإلجمالــي مــن 2.8% فــي عــام 2006 إلــى 	 
2.5% فــي عــام 2017. 

تـــراجع معــدل األســرة مــن 21 سريـــر لــكل 10 آالف مواطــن إلــى نحــو 13.4 سريـــر لــكل 10 آالف مواطــن فــي عــام 2017 	 
كمــا ارتفــع معــدل األطبــاء البشرييـــن مــن 7.3 طبيــب لــكل 10 آالف مواطــن إلــى 13.2 طبيــب لــكل 10 آالف مواطــن فــي 

عــام 2017. 



األهمية االقتصادية لالستثمارات الصناعية في تحسيـن التوزيع املكاني للسكان في مصر...

198

عــام 	   %32.5 إلــى  ووصلــت   201  عــام  فــي   %27.8 إلــى   200 /2004 عــام  فــي   %19.6 مــن  الفقــر  نســبة  ارتفعــت 
2018/2017، وارتفعــت نســبة الفقــر املدقــع مــن 3.6% فــي عــام 2004/ 200 إلــى 5.3% فــي عــام  201 وإلــى %6.2 

 .2018/2017 عــام 

ارتفــع عــدد املتعطليـــن مــن 2.18 مليــون متعطــل فــي عــام 2006 إلــى 3.46 مليــون متعطــل فــي عــام 2017 وارتفــع معــدل 	 
البطالــة مــن 9.1% فــي عــام 2006 إلــى 11.8% فــي عــام 2017، وارتفــع معــدل البطالــة بيـــن الذكــور مــن 5.9% فــي عــام 
2006 إلــى 8.2% فــي عــام 2017 بينمــا زاد معــدل البطالــة بيـــن اإلنــاث مــن 19.4% فــي عــام 2006 إلــى 23.1% فــي عــام 
2017، كمــا ارتفــع معــدل البطالــة فــي الحضــر مــن 12.2% فــي عــام 2006 إلــى 14.5% فــي عــام 2017 بينمــا زاد معــدل 

بطالــة الريــف مــن 6.9% فــي عــام 2006 إلــى 9.8% فــي عــام 2017.

2017، وزادت نســبة 	  فــي عــام  فــي عــام 2006 إلــى %18.2  فــي القــوى العاملــة مــن %28.9  تناقصــت نســبة األمييـــن 
الحاصليـــن علــى شــهادة متوســطة أو مؤهــل متوســط فنــي مــن 32.9% فــي عــام 2006 إلــى 34.7% فــي عــام 2017، 
كمــا زادت نســبة الحاصليـــن علــى مؤهــل فــوق املتوســط وأقــل مــن الجامعــي مــن 8% عــام 2006 إلــى 13.5% فــي عــام 
2017، بينمــا زادت نســبة الحاصليـــن علــى مؤهــل جامعــي وفــوق جامعــي مــن 16.9% فــي عــام 2006 إلــى 19.2% فــي 

 .2017 عــام 

انخفــض نصيــب قطــاع الزراعــة والصيــد وتـــربية الحيوانــات مــن جملــة املشتغليـــن مــن 32% فــي عــام 2006 إلــى  %2 	 
فــي عــام 2017، وزاد نصيــب الصناعــات االســتخراجية والتحويليــة مــن جملــة املشتغليـــن مــن 11% عــام 2006 إلــى 
12% عــام 2017، بينمــا زاد نصيــب األنشــطة الخدميــة مــن جملــة املشتغليـــن مــن 7 % عــام 2006 إلــى 63% عــام 

.2017

زادت نســبة اتصــال األســر بشــبكة الصــرف الصحــي مــن 46.6% عــام 2006 إلــى 55.9% فــي عــام 2017 بينمــا ال تـــزال 	 
تعانــى املناطــق الريفيــة وخاصــة فــي محافظــات الحــدود مــن انخفــاض نســبة اتصــال األســر بشــبكة امليــاه.

 السمات الرئيسة للتوزيع املكاني للسكان في مصر: 

ــز البنــك الدولــي بيـــن الريــف والحضــر، ويعتبـــر مجتمــع مــا مجتمــع ريفــي إذا انخفضــت كثافتــه الســكانية، واعتمــد  يميـ
ســكانه علــى النشــاط الزراعــي كمصــدر أسا�صــي لإلنتــاج، وفــرص العمــل املتاحــة، بينمــا يعــد مكانــا مــا حضريــا إذا ارتفعــت 
كثافتــه الســكانية واعتمــد ســكانه علــى أنشــطة تســتفيد مــن القــرب مــن التجمعــات الريفيــة، وال تحتــاج إلــى مســاحات كبيـــرة 

مــن األرا�صــي مثــل الصناعــات التحويليــة والخدمــات )البنــك الدولــي، 2003(. 

االختــالط  علــى  وقــادرة  زراعيــة،  غيـــر  أنشــطة  يمارســون  ســكان  يضــم  مكانــي  حيـــز  بأنــه  الحضــر  تعريــف  يمكــن  كمــا 
والتكيــف مــع الجماعــات األخــرى، ويحاولــون تجديــد وتحديــث مجتمعاتهــم مــن محاولتهــم لتعلــم ماهــو جديــد )الســيد، 2007(. 

فــي حيـــز مكانــي معيـــن، مــع أنشــطتهم ذات األبعــاد  أمــا العمــران فهــو: هــو اإلطــار العــام الــذي يتعلــق بتواجــد البشــر 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، ومــا يحــدد املــكان الحضــري عــن غيـــره مــن املجتمعــات العمرانيــة، هــو تميـــزه بكثافــة 
ســكانية عاليــة، ويمــارس ســكانه أنشــطة اقتصاديــة غيـــر زراعيــة، ويمثــل املــكان الحضــري مادًيــا املدينــة التــي يمكــن أن تتحــدد 

كونهــا مدينــة أم ال إدارًيــا )الســيد، 2007(.

ــر الــدول األفريقيــة ودول الشــرق األوســط اكتظاظــا بالســكان، حيــث يقــدر عــدد ســكانها 99.38  وتعتبـــر مصــر مــن أكثـ
مليــون نســمة بحســب إحصائيــة عــام 2018، كمــا تبلــغ الكثافــة الســكانية ملصــر 84 شــخصا لــكل كيلــو متـــر مربــع وتصــل 
الكثافــة الســكانية فــي العاصمــة القاهــرة 46349 شــخصا لــكل كيلــو متـــر مربــع، وبنــاء علــى ذلــك تحتــل مصــر املرتبــة 126 فــي 
العالــم مــن حيــث الكثافــة الســكانية )موقــع الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، 2019(. ويمثــل ســكان ثــالث محافظــات 
مــا يقــارب مــن ربــع عــدد ســكان مصــر )24.9%( فــي حيـــن أنهــم يشــغلون حيـــز مكانــي ال يتعــدى 1.7% مــن املســاحة الكليــة ملصــر 
وبنســبة 3.6% مــن املســاحة املأهولــة فــي مصــر، وتلــك املحافظــات الثــالث بالتـــرتيب والتــي تشــكل مــع بعضهــا إقليــم القاهــرة 

الكبـــرى )موقــع الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، 2019(: 

محافظة القاهرة بعدد سكان 9873804. 	 

محافظــة الجيـــزة بعــدد ســكان 9013143 )مــع مالحظــة أن محافظــة الجيـــزة تشــمل حلــوان والســادس مــن أكتوبـــر 	 
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اآلن واللتــان كانتــا تشــكالن محافظتيـــن فــي 
تعــداد 2006(.

محافظة القليوبية بعدد سكان 5847662. 	 

وتـــرتيب  املئويــة  النســب   )1( جــدول  ويوضــح 
الســكان  لتعــدادات  طبقــا  باملحافظــات  الســكان 
.)2019 سبتمبـــر  بيانــات   –  2006	1996	1986(

ويالحــظ مــن تحليــل بيانــات والنســب املدرجــة 
بالجــدول أعــاله مــا يلــي: 

مصــر أ3  ســكان  خمــس  حوالــى  يقطــن 
)19.05% مــن ســكان مصــر( فــي محافظتــي 
اإلجمالــي  مــن  بنســبة  والجيـــزة  القاهــرة 
و%9.1  القاهــرة  ملحافظــة   %9.95 تبلــغ 
تبلــغ مســاحة  فــي حيـــن  الجيـــزة،  ملحافظــة 
الكليــة  للمســاحة  بالنســبة  املحافظتيـــن 
ملصــر،  الكليــة  املســاحة  مــن   %1.6 ملصــر 
فــي  املأهولــة  املســاحة  مــن   %2.2 وبنســبة 
للتعبئــة  املركــزي  الجهــاز  )موقــع  مصــر 

 .)2019 واإلحصــاء،  العامــة 

بيـــن ب3  الســكاني،  النمــو  تغيـــر  معــدالت  أن 
فــي  الفتـــرة  ونهايــة   1986 عــام  الفتـــرة  أول 
الحضريــة  املحافظــات  فــي   ،2019 عــام 
ومحافظــات الوجــه البحــري ســالبة وتبلــغ 
وفــى   %316.3 الحضريــة  املحافظــات  فــي 
بينمــا   ،%	1 البحــري  الوجــه  محافظــات 
محافظــات  فــي  موجبــة  التغيـــر  معــدالت 
الحــدود  ومحافظــات  القبلــي  الوجــه 
الوجــه  ملحافظــات   %18.2 تغيـــر  وبنســب 
الحــدود.  ملحافظــات  و%33.335  القبلــي 
العصبيــة  عامــل  غلبــة  إلــى  ذلــك  ويشيـــر 
بالصعيــد  والعائليــة  األســرية  والتقاليــد 
االقتصاديــة  األخــرى  العوامــل  علــى 
والثقافيــة والسياســية، ومــن تمســك أبنــاء 
الصعيــد بالحجــم الكبيـــر لألســرة وبالــزواج 
باملقارنــة  وذلــك  لألنثــى  أو  للذكــر  املبكــر 
باملحافظــات الحضريــة ومحافظات الوجه 
بمحافظــات  يتعلــق  فيمــا  أمــا  البحــري، 
الحــدود فمــن الطبيعــي تـــزايد معــدالت نمــو 
الســكان بهــا نظــرا ملحدوديــة عــدد الســكان 
بهــا ومــع ذلــك نجــد محافظــة مثــل محافظــة 
النمــو  معــدل  يتغيـــر  لــم  ســيناء  جنــوب 

جـــــــــــدول رقم )1(
النسب املئوية وتـرتيب السكان باملحافظات طبقا لتعدادات 

السكان )1986-1996-2006 – بيانات سبتمبـر 2019(.

البيان 

املحافظات 

198619962006 *2019
معدل 
التغيـر 
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ب 
رتي

التـ

				.....100.....104......100.....100اإلجمالي 
أوال: املحافظات 

الحضرية 
20.2.....18.7......22.4......16.9...... 16.3	

	12.6111.519.319.95121القاهرة 
	6.165.675.775.4811.4اإلسكندرية 

	0.8200.9200.8220.77213.75بورسعيد 
0.7210.7210.7230.76228.6السويس 
					.......... 3.61...................6 أكتوبـر 

					..........2.418...................حلوان 
ثانيا: محافظات 
الوجه البحري 

 43.2.....43.5....43......42.76..... 1	

1.5181.5181.5201.56184دمياط 
	7.237.146.936.845.5الدقهلية 
7.147.237.427.535.6الشرقية 
5.9713.4 5.295.695.8القليوبية 

	7.8 3.8143.7143.6143.514كفر الشيخ 
	675.765.585.21013.3الغربية 
	4.6124.7124.5114.5122.2املنوفية 
	2.9 6.546.5 6.7 6.7البحيـرة 

1.1191.2191.3191.31918.2اإلسماعيلية 
ثالثا: محافظات 

الوجه القبلي 
35.5.....36.5.....36.7......38.4....8.16

7.728.128.1129.1218.2الجيـزة 
3163.1163.2173.31610بنى سويف 

3.5163.81318.7 3.41 3.21الفيوم 
5.585.685.765.967.3املنيا 

4.6134.7114.7104.7112.1أسيوط 
5.1105.3105.295.393.9سوهاج 

	17 4.1114.1134.1133.41قنا 
	1.7171.6171.6191.6175.88أسوان 
0.6220.6220.6241.320116.6األقصر 

رابعا: محافظات 
الحدود 

1.2.....1.4......1.8....1.7.......33.33

0.4270.426100 0.32 0.22البحر األحمر 
 2 0.2260.2260.3280.252الوادي الجديد 

0.3240.4240.4260.52366.66مطروح 
0.452412.5 0.4230.4230.52شمال سيناء 

0.1270.1270.2290.1270جنوب سيناء 
املصــدر: البيانــات مــن عــام 1986: 2006 الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء – الكتــاب 
اإلحصائــي الســنوي 2016 – ص 27. أمــا بيانــات عــام 2019 موقــع الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة 
واإلحصــاء علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة فــي  /2019/9 – ونســب وتـــرتيب عــام 2019 ومعــدالت 

التغيـــر واالتجــاه محســوبة بمعرفــة الباحــث. 
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الســكاني بهــا بيـــن عامــي 1986 وعــام 2019، ممــا يشيـــر إلــى عــدم نجــاح السياســات التنمويــة فــي جــذب الســكان لتلــك 
الفتـــرة.  تلــك  خــالل  املناطــق 

أن خــالل الفتـــرة التــي يشــملها الجــدول وهــى مــن عــام 1986 وحتــى سبتمبـــر 2019 لــم يحــدث تغييـــر واضــح فــي نســق ج3 
التوزيع السكاني على محافظات الجمهورية خالل فتـــرة 33 عاما، وأن أغلب التغيـــرات هي تغيـــرات طفيفة لم تؤثـــر 
علــى النســق العــام للتوزيــع الســكاني بالجمهوريــة، وهــو يــدل علــى قصــور السياســات الرســمية وغيـــر الرســمية فــي 

مواجهــة هــذا االختــالل الهيكلــي باالقتصــاد املصــري. 

 العالقة االرتباطية بيـن التغيـرات البيئية واملناخية والتـزاحم السكاني باملدن: 

إن التدهــور الشــديد لبيئــة كوكــب األرض كان نتيجــة للتغيـــرات األساســية فــي أنمــاط وطــرق اإلنتــاج وأنمــاط التنميــة 
البشــرية والتوزيــع الســكاني بيـــن الريــف والحضــر، منــذ الثــورة الصناعيــة وحتــى اآلن، فحتــى بدايــات القــرن التاســع عشــر 
اتســمت التغيـــرات والتحــوالت العامليــة بالبــطء والتــدرج النســبى، ســواء مــن حيــث النمــو الســكاني أو التطــور فــي أدوات اإلنتــاج 
وأنمــاط االســتهالك للمــواد الخــام ومــوارد الطاقــة املتجــددة وغيـــر املتجــددة، ولكــن مــع منتصــف القــرن التاســع عشــر وانتشــار 
كافــة املظاهــر الفنيــة والتقنيــة والســلوكية للثــورة الصناعيــة بغالبيــة دول أوروبــا، فقــد اتســم العالــم منــذ ذلــك الوقــت وحتــى 
اآلن بالتغيـــرات الســريعة فــي النمــو الســكاني ونمــط توزيعهــم بيـــن الريــف والحضــر وتـــزايد انبعاثــات غــازات الدفيئــة وزادت 
بيـــن النمــو العمرانــي الخضــري  ثــم عــدم االتـــزان  بيـــن الريــف والحضــر وبيـــن الفقــراء واألغنيــاء ومــن  الفجــوة أكثـــر وأكثـــر 
والصناعــي وقــدرة البيئــة بمفهومهــا الشــامل علــى احتــواء تلــك التغيـــرات االقتصاديــة والبيئيــة والسياســية واالجتماعيــة. وقــد 
واكــب كل ذلــك تغيـــرات فــي األنمــاط العمرانيــة علــى كوكــب األرض، فقــد تضخمــت العديــد مــن املــدن القائمــة ملواكبــة التطــور 

الصناعــي، كمــا تحولــت العديــد مــن القــرى والبلــدات إلــى مــدن نتيجــة لألنشــطة الصناعيــة التــي توطنــت بهــا.

وصاحــب ذلــك تيــارات مــن الهجــرة مــن الريــف للحضــر، وظهــرت املناطــق الحضريــة بصــورة مكثفــة ولكــن بصــورة أدت 
لظهور العشــوائيات وكافة املشــاكل االقتصادية والسياســية واالجتماعية املصاحبة لذلك، ففي بدايات القرن العشريـــن لم 
يـــزد تعــداد ســكان املــدن عــن 10% مــن مجمــوع ســكان العالــم، واليــوم ونحــن فــي القــرن الحــادي والعشريـــن يصــل ســكان املــدن 
لنحــو نصــف ســكان العالــم )محمــد، 2020(. وكمــا أن املــدن هــي أحــد أهــم أســباب املشــكالت البيئيــة، ومــن أكثـــر املتأثـريـــن 
بأضرارهــا، فهــي فــي ذات الوقــت األقــدر علــى معالجــة قضايــا البيئــة ومشــكالتها وذلــك المتالكهــا املــوارد القــادرة علــى تجنــب 

ومعالجــة املشــكالت البيئيــة فاملــدن تمثــل نقــاط تجمــع: 

يمكــن 	  التــي  األمــوال  رؤوس  باملــدن  ويتـــركز  والخدمــات،  للســلع  األهــم  املنتــج  باعتبارهــا  االفتصــادي:  املــال  رأس 
الرئيســية.  والتوزيعيــة  واملصرفيــة  اإلنتاجيــة  املراكــز  موطــن  أنهــا  كمــا  لالســتثمار،  توجيههــا 

رأس املــال البشــرى: فاملــدن هــي نقــاط تجمــع وتوطــن كافــة املواهــب الفكريــة والفنيــة والثقافيــة والعلميــة ألي دولــة 	 
كمــا أنهــا مــكان انعقــاد كافــة املحافــل وامللتقيــات العلميــة والثقافيــة والفنيــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعية، 

هــذا باإلضافــة أن املــدن مــكان توطــن الجامعــات وبيــوت الخبـــرة ومراكــز األبحــاث. 

رأس املــال االجتماعــي: ففــي املــدن تتوطــن أغلــب الهيئــات غيـــر الربحيــة وجمعيــات تنميــة املجتمــع املحلــى وجمعيــات 	 
املجتمــع املدنــي، وهــو مــا يمثــل قاعــدة للعمــل االجتماعــي التطوعــي فــي كافــة املجــاالت

الحكومــة املركزيــة واملحليــة: ففــي املــدن تتواجــد الحكومــات املركزيــة واملحافظــات واملــدن، ومــن ثــم أماكــن تحقيــق 	 
وتسييـــر أمــور املواطنيـــن الرســمية والروتينيــة اليوميــة والشــهرية والســنوية. 

ويحقــق التنويــع والتوزيــع املكانــي العــادل لالســتثمارات الصناعيــة علــى مجمــل الحيـــز الجغرافــي املصــري وخاصــة فــي املدن 
الجديــدة العديــد مــن اآلثــار الخارجيــة املوجبــة، نذكــر منهــا: 

االنخفــاض التدريجــي للتـــركز الســكاني باملــدن والقــرى الكبيـــرة علــى مســتوى الجمهوريــة عــن طريــق خلــق وتواجــد 	 
فــرص عمــل للقــوى العاملــة فــي تلــك املناطــق الجديــدة. 

 توطــن املؤسســات الرســمية وغيـــر الرســمية املقدمــة لكافــة الخدمــات االجتماعيــة واإلنتاجيــة فــي املــدن الجديــدة، 	 
ومــن ثــم تخفيــض حجــم الطلــب الكبيـــر علــى تلــك الخدمــات باملــدن الكبيـــرة والعاصمــة املركزيــة. 
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خلق فرص حقيقية إلعادة التخطيط العمراني للمدن والقرى على مستوى جمهورية مصر العربية.	 

إعادة تأهيل وتطويـر كافة شبكات املرافق العامة باملدن والقرى على مستوى محافظات الجمهورية.	 

تعظيــم املنفعــة املكانيــة والزمنيــة لكافــة املنتجــات الســلعية والخدميــة للمشــروعات الصناعيــة الجديــدة باملــدن 	 
الزراعيــة املســتصلحة.  الجديــدة واألرا�صــي 

تعظيــم العائــد االجتماعــي واالفتصــادي مــن كافــة املــوارد الطبيعيــة املتجــددة وغيـــر املتجــددة املوجودة بتلك املناطق 	 
الصناعية الجديدة. 

ثانًيا: املالمح الرئيسة للتجربة املصرية في إنشاء املدن الجديدة وأهم مصادر تمويلها 
تمهيد

بدأت مصر منذ نهاية ســبعينيات القرن املا�صي وحتى اآلن في إنشــاء العديد من املدن الجديدة، وذلك بغرض الخروج 
مــن الحيـــز الســكاني املأهــول والــذي لــم يتعــدى 4% مــن مســاحة مصــر الكليــة مــع نهايــة عقــد الســبعينيات مــن القــرن املا�صــي، 
ولــم يتعــدى 7% حتــى عــام 2019 )موقــع الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، 2019(، ممــا يعنــى أن اإلدارة االقتصاديــة 
فــي مصــر لــم تنجــح إال فــي تحقيــق زيــادة قدرهــا 3% فقــط للمســاحة املأهولــة فــي مصــر مــن املســاحة اإلجماليــة ملصــر والتــي تبلــغ 

مليون كيلومتـــر مربع. 

وتجــدر اإلشــارة فــي مجــال تنــاول التجربــة املصريــة فــي إنشــاء املــدن الجديــدة هــو عــدم التحليــل التفصيلــي لكافة املقومات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والتخطيطيــة لنجــاح تجربــة إنشــاء مدينــة مــا باملقارنــة مــع مدينــة أخــرى ولكــن الغــرض 
الرئي�صــي مــن البحــث هــو التعــرف والتحديــد الفعلــي ألهــم العوامــل الجاذبــة للتوطــن الســكاني فــي املــدن الجديــدة حيــث أن 
التجربــة العمليــة فــي إنشــاء املــدن الجديــدة فــي مصــر أثبتــت أنــه مــع وجــود كافــة املقومــات االقتصاديــة واالجتماعية والسياســية 
والتخطيطيــة للمــدن الجديــدة فــي مصــر، إال أن تلــك املــدن لــم تحقــق املســتهدف لهــا فــي جــذب الســكان لإلقامــة الدائمــة بهــا، 
وهــو مــا نالحظــه علــى ســبيل املثــال عنــد املقارنــة فــي هــذا الخصــوص بيـــن مدينتــي الســادس مــن أكتوبـــر ومدينــة الســادات أو 

مدينــة  1 مايــو. 

ولقــد تتابعــت العديــد مــن اإلدارات االقتصاديــة املصريــة خــالل تلــك الفتـــرة، ونجحــت تلــك اإلدارات االقتصاديــة فــي 
إنشــاء العديــد مــن املــدن الجديــدة، إال أن غالبيــة تلــك املــدن الجديــدة لــم تحقــق النجــاح املخطــط لهــا فــي جــذب الســكان 
واملشــروعات اإلنتاجيــة املختلفــة فــي التوطــن الدائــم بهــا. لــذا وجــب تنــاول أهــم التقســيمات املختلفــة لتلــك املــدن الجديــدة، 
حتــى يتســنى تحديــد النقــاط اإليجابيــة والنقــاط الســلبية فــي التنفيــذ الفعلــي لتلــك املــدن الجديــدة ومــدى فاعليــة السياســات 

الحكوميــة علــى التوطــن بتلــك املــدن الجديــدة. 

التقسيمات املختلفة للمدن الجديدة في مصر )طلعت، 2008(: 

يمكن تقسيم املدن الجديدة في مصر وفق املعاييـر التالية: 

تقسيمات املدن الجديدة حسب قاعدتها االقتصادية 1	

يتم تقسيم املدن الجديدة وفق ذلك املعيار إلى التقسيمات التالية: 

املدن الجديدة املستقلةأ3 

هي املدن الجديدة التي تنشأ ذات تكويـن اقتصادي ذاتي، بحيث تكون لها قاعدتها االقتصادية وأنشطتها االقتصادية 
الخادمة، ويمكن تقسيم املدن املستقلة إلى مجموعتيـن فرعيتيـن هما: 

مــدن صناعيــة:  هــي املــدن الجديــدة التــي يســود النشــاط الصناعــي مختلــف أنشــطتها اإلنتاجيــة، ســواء صناعــات 	 
املــدن:   تلــك  أمثلــة  ومــن  اســتخراجية وغيـــرها،  أو صناعــات  أو خفيفــة، وصناعــات تحويليــة  أو متوســطة  ثقيلــة 

)مدينــة العاشــر مــن رمضــان. 3 مدينــة الســادات 3  مدينــة بــدر 3 مدينــة بـــرج العــرب الجديــدة 3 مدينــة األمــل(.
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مــدن خدمــات: هــي املــدن الجديــدة التــي تنشــأ فــي مناطــق اســتصالح األرا�صــي الجديــدة، وتنشــأ هــذه املــدن مســتفيده 	 
بقاعــدة اقتصاديــة أساســية قائمــة بالفعــل علــى أنشــطة زراعيــة وأنشــطة إنتــاج حيوانــي، ويكــون الهــدف مــن إنشــاء 
املدينة هو توفيـــر أنشــطة القاعدة االقتصادية الخادمة، وتقوية أنشــطة القاعدة االقتصادية األساســية بإضافة 

أنشــطة التصنيــع الزراعــي، ومــن أمثلــة تلــك املــدن مدينــة الصالحيــة الجديــدة ومدينــة النوباريــة الجديــدة. 

مدن جديدة شبه مستقلة: ب3 

هي مدن جديدة تنشأ لتحقيق هدفيـن هما: 

إتاحة وحدات سكنية ملدينة قائمة مجاورة.	 

الســكان 	  لطلبــات  كافيــة  تكــون  ال  ولكنهــا  والخادمــة  األساســية  االقتصاديــة  بأنشــطتها  اقتصاديــة  قاعــدة  توفيـــر 
اتجاهيـــن:  فــي  القائمــة  الجديــدة واملدينــة  املدينــة  بيـــن  اليوميــة  العمــل  مــن رحــالت  نمــط  ينشــأ  لذلــك  بهــا.  املقيميـــن 

االتجاه األول: أفراد يسكنون في املدينة الجديدة ويعملون في املدينة القائمة. 	 

االتجاه الثاني: أفراد يعملون في املدينة الجديدة ويسكنون في املدينة القائمة. 	 

باإلضافــة إلــى نمــط مــن رحــالت الخدمــات ألفــراد يعملــون ويســكنون فــي املدينــة الجديــدة ويســتهلكون جــزًءا مــن خدمــات 
املدينــة القائمــة. ويمكــن تقســيم املــدن شــبه املســتقلة إلــى مجموعتيـــن فرعيتيـــن همــا: 

مــدن قريبــة مــن مــدن قائمــة:  مثــل مدينــة الســادس مــن أكتوبـــر )علــى بعــد 10كــم عــن أهرمــات الجيـــزة(، ومدينــة 	 
العبــور )تبعــد 12 كــم عــن مطــار القاهــرة( ومدينــة دميــاط الجديــدة )علــى بعــد حوالــى 10كــم عــن مدينــة دميــاط(.

مــدن توائــم ملــدن قائمــة:  هــي مــدن جديــدة تنشــأ لتخفيــف األعبــاء عــن مدينــة قائمــة، ولكــن يفصلهــا عــن املدينــة 	 
 أو قنــاة، ومــن أمثلــة تلــك املــدن: بنــى ســويف الجديــدة، واملنيــا الجديــدة 

ً
األم فاصــل طبيعــي، قــد يكــون نهــًرا أو جبــال

املــدن  هــذه  أن  حيــث  الجديــدة،  وأســوان  »طيبــة«  الجديــدة  واألقصــر  »أخميــم«  وســوهاج  الجديــدة  وأســيوط 
الجديــدة ال يفصلهــا عــن املدينــة األم إال نهــر النيــل ويتــم ربطهــا باملدينــة األم بكبــاري علويــة علــى النيــل. 

مدن جديدة تابعة: ج3 

هــي مــدن جديــدة تنشــأ معتمــدة علــى أنشــطة اقتصاديــة أساســية فــي املــدن القائمــة، ولكنهــا توفــر كل أو بعــض أنشــطة 
القاعــدة االقتصاديــة الخادمــة للســكان املستوطنيـــن بهــا، وبالتالــي فــإن معظــم ســكانها يعملــون خارجهــا، ومــن أمثلــة تلــك املــدن 

مدينــة  1 مايــو، والتجمعــات العمرانيــة العشــرة حــول القاهــرة الكبـــرى. 

تقسيمات املدن الجديدة حسب عالقتها باألقاليم التخطيطية للدولة 2	

يتــم تقســيم املــدن الجديــدة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة حســب عالقتهــا باألقاليــم التخطيطيــة للدولــة، وذلــك بتوزيــع 
املــدن الجديــدة بحســب مواقعهــا علــى األقاليــم التخطيطيــة الثمانيــة للدولــة كالتالــي: 

املــدن الجديــدة فــي إقليــم القاهــرة الكبـــرى:  ويضــم إقليــم القاهــري الكبـــرى محافظــات القاهــرة والجيـــزة والقليوبيــة، 	 
ويدخــل فــي نطــاق اإلقليــم عــدد مــن املــدن الجديــدة هــي مدينــة 6 أكتوبـــر ومدينــة العبــور ومدينــة  1 مايــو ومدينــة بدر 

ومدينــة األمــل والتجمعــات العمرانيــة العشــرة الجديــدة حــول القاهــرة الكبـــرى. 

املدن الجديدة في إقليم قناة الســويس:  ويضم إقليم قناة الســويس محافظات الشــرقية وبورســعيد واإلســماعيلية 	 
والســويس وســيناء الشــمالية والجنوبيــة وجــزء مــن محافظــة البحــر األحمــر، ويدخــل فــي نطــاق هــذا اإلقليــم مدينتيـــن 

همــا العاشــر مــن رمضــان والصالحيــة الجديدة.

املــدن الجديــدة فــي إقليــم الدلتــا:  يضــم إقليــم الدلتــا محافظــات الدقهليــة ودميــاط وكفــر الشــيخ والغربيــة واملنوفيــة، 	 
ويدخــل فــي نطــاق هــذا اإلقليــم مدينتــان همــا دميــاط الجديــدة والســادات.

املدن الجديدة في إقليم اإلسكندرية:  يضم إقليم اإلسكندرية محافظتي اإلسكندرية والبحيـرة وجزء من محافظة 	 
مطروح ويدخل في نطاق هذا اإلقليم مدينتان هما بـرج العرب والنوبارية الجديدة. 
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املــدن الجديــدة فــي إقليــم مطــروح:  يضــم إقليــم مطــروح بعــد اســتبعاد الجــزء املضــاف إلقليــم اإلســكندرية، بعــض 	 
القــرى الســياحية علــى طــول الســاحل الشــمالي والتــي يمكــن أن تكــون نــواة ملــدن جديــدة. 

املدن الجديدة في إقليم شــمال الصعيد: يضم إقليم شــمال الصعيد محافظات الفيوم وبنى ســويف واملنيا وجزءا 	 
مــن محافظــة البحــر األحمــر، ويدخــل فــي نطــاق هــذا اإلقليــم مدينتــان همــا بنــى ســويف الجديدة واملنيا الجديدة. 

املــدن الجديــدة فــي إقليــم أســيوط:  يضــم هــذا اإلقليــم محافظتــي أســيوط والــوادي الجديــد، ويدخــل فــي نطــاق هــذا 	 
اإلقليــم مدينــة أســيوط الجديــدة.

املــدن الجديــدة فــي إقليــم جنــوب الصعيــد:  يضــم هــذا اإلقليــم محافظــات ســوهاج وقنــا وأســوان والجــزء الجنوبــي 	 
مــن محافظــة البحــر األحمــر، ويدخــل فــي نطــاق هــذا اإلقليــم ثــالث مــدن هــي، ســوهاج »أخميــم«، واألقصــر الجديــدة 

»طيبــة« وأســوان الجديــدة. 

تقسيمات املدن الجديدة حسب تطور تنفيذها:  33

يمكــن تقســيم املــدن الجديــدة فــي مصــر مــن خــالل تتبــع تطــور البـــرنامج الزمنــي لعمليــة تنفيــذ وإنشــاء املــدن الجديــدة إلــى 
ثالثــة أجيــال: 

الجيل األول من املدن الجديدة: أ3 

وتشمل املدن التي بدأ تنفيذها مع بداية الخطة الخمسية 78	1982، وكذلك مع بداية الخطة الخمسية 19833/82 
1987/86 وهــذه املــدن هــي:  )العاشــر مــن رمضــان. – الســادات 3  1 مايــو. – 6 أكتوبـــر 3 بـــرج العــرب الجديــدة. – الصالحيــة 

الجديــدة 3 دميــاط الجديــدة(. 

الجيل الثاني من املدن الجديدة: ب3 

وهــى املــدن الجديــدة التــي بــدأ تنفيذهــا مــع بدايــة الخطــة الخمســية 1988/87	 1992/91 وهــذه املــدن هــي: )العبــور – 
بــدر 3 بنــى ســويف الجديــدة – املنيــا الجديــدة 3 النوباريــة الجديــدة(. 

الجيل الثالث من املدن الجديدة: ج3 

تشــمل مجموعــة املــدن الجديــدة التــي تــم االنتهــاء مــن إعــداد مخططاتهــا، وأدرجــت فــي الخطــة الخمســية 1993/92	 
1997/96، ومــا تالهــا مــن مــدن أعــدت لهــا مخططاتهــا بعــد ذلــك التاريــخ ويشــمل هــذا الجيــل مــن املــدن التاليــة: )األمــل – 
أســيوط الجديــدة )الشــمس( 3 ســوهاج »أخميــم« – األقصــر الجديــدة »طيبــة« 3 أســوان الجديــدة 3 التجمعــات العمرانيــة 

العشــرة الجديــدة حــول القاهــرة الكبـــرى(. 

السمات الرئيسة للتنفيذ الفعلي للمدن الجديدة في مصر: 

املتتبــع للتجربــة املصريــة فــي إنشــاء املــدن الجديــدة يجــد عــدم وضــوح اإلستـــراتيجية القوميــة لبنــاء املــدن الجديــدة والتــي 
توضــح ســبب وأهــداف إنشــاء تلــك املــدن الجديــدة ودورهــا فــي تحقيــق النمــو املســتدام علــى املســتوى القومــى واإلقليمــي. ويمكــن 

عــرض أهــم نتائــج التجربــة املصريــة فــي إنشــاء املــدن الجديــدة مــن خــالل )يوســف، 2008(:

غياب الفكر التنموي املتكامل: أ3 

قامــت التجربــة املصريــة فــي إنشــاء املــدن الجديــدة فــي بدايتهــا علــى التـركيـــز علــى النشــاط الزراعــي )التنميــة أحاديــة الُبعــد( 
ثــم شــهدت املرحلــة الثانيــة مــن إنشــاء املــدن الجديــدة مرحلــة إنشــاء املــدن التوابــع واملــدن التوائــم واملســتقلة والتــي واجهــت 
صعوبــات عديــدة بســبب فقــدان التــوازن بيـــن النمــو الســريع لهيــاكل فيـــزيقية حديثــة مــن خــالل اســتثمارات حكوميــة وبيـــن 
فــي  بــدون وجــود فكــر تنمــوي متكامــل يعنــى بإصــالح الخلــل  اســتحداث مجتمعــات جديــدة، واســتمر ذلــك الفكــر التنمــوي 

التوزيــع املكانــي للســكان وإعــادة تـــرتيب الهيــكل القومــى الســتعماالت األرا�صــي فــي مصــر )علــى، 2003(.
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غياب املخطط الهيكلي الشامل للمدن الجديدة:ب3 

تـرجع فوائد املخطط الهيكلي الشامل للمدن الجديدة فيما يلي: 

يتناول عالقة املدن الجديدة بعضها البعض.	 

مســارات الحركــة املروريــة بيـــن تلــك املــدن وبعضهــا البعــض مــن جهــة وبينهــا جميعــا وبيـــن القاهــرة عاصمــة الجمهوريــة 	 
مــن جهــة أخــرى.

الدراسة التحليلية لألبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية واإلدارية من إنشاء املدن الجديدة.	 

2017 تصــل أطرافــه  وخيـــر مثــال عــن غيــاب املخطــط الهيكلــي الشــامل للمــدن الجديــدة أن مخطــط القاهــرة لعــام 
الشــمالية لحــدود مدينــة العاشــر مــن رمضــان )مدينــة مســتقلة( وبذلــك تصبــح مدينــة العاشــر مــن رمضــان أحــد ضواحــي 

القاهــرة الكبـــرى والبالــغ تعــداد ســكانها 16 مليــون نســمة. 

عدم وجود مخطط عام شامل:ج3 

مــن  بالرغــم  مصــر  فــي  الجديــدة  العمرانيــة  املجتمعــات  سياســة  عليهــا  بنيــت  التــي  واألســس  املفاهيــم  لتوضيــح  وذلــك 
اإلستـــراتيجيات املعلنــة، حيــث أن مــا هــو متــاح مجموعــة مــن الصيــغ ذات املفهــوم غيـــر املحــدد وغيـــر املرتبــط بالواقــع الفعلــي، 
ويبدو أن األهداف كانت طموحة إلى حد كبيـــر لدرجة أن مدن الجيل األول وهى األكثـــر تقدما وتطورا لم تتمكن من تحقيق 

تلــك األهــداف الطموحــة. 

اقع املدن الجديدة: د3  عشوائية اختيار مو

يتضــح ذلــك مــن عــدم وضــوح املحــددات أو اإلمكانيــات والفــرص البيئيــة والعمرانيــة للموقــع وخصائصــه بوجــه عــام مثــل 
طبوغرافيــة املوقــع وخصائــص التـــربة ومخــرات الســيول. ولقــد انعكــس ذلــك بوضــوح فــي اختيــار أماكــن غيـــر صالحــة إطالقــا 
إلقامــة تجمعــات عمرانيــة عليهــا إمــا بســبب خصائــص التـــربة، مثــال ذلــك مدينــة الصفــا التــي كان مقتـــرح إنشــائها غــرب مدينــة 

أســيوط، أو تداخــل ملكيــات األرض ألكثـــر مــن جهــة حكوميــة أو صعوبــة إنشــاء طــرق بأســلوب اقتصــادي )عفيفــي، 1999(.

 أهم مصادر التمويل للمدن الجديدة في مصر: 

اتبعــت اإلدارة االقتصاديــة املصريــة سياســة التمويــل املشتـــرك بيـــن القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص، وبذلــك تكــون 
اإلدارة االقتصاديــة املصريــة قــد اســتفادت مــن كل مــن التجــارب الفرنســية واالنجليـــزية والهنديــة فــي بنــاء املــدن الجديــدة، 
إذ اعتمــدت علــى التمويــل العــام فــي إقامــة البنيــة األساســية والخدمــات وجــزء مــن اإلســكان، وتـــركت جميــع االســتثمارات فــي 
مجــال الصناعــة والزراعــة واألنشــطة الخدميــة وجــزء مــن اإلســكان للقطــاع الخــاص، وقــد اعتمــد التمويــل العــام علــى التمويــل 
الحكومــي واملــوارد الذاتيــة والقــروض الداخليــة مــن الهيئــات التعاونيــة والقــروض واملنــح الخارجيــة. وتقــوم هيئــة املجتمعــات 
املــدن الجديــدة، ويتــم  لهــا بتخطيــط وإدارة تنفيــذ مشــروعات إنشــاء  التابعــة  املــدن الجديــدة  العمرانيــة الجديــدة وأجهــزة 

تقســيم عــبء تمويــل اســتثمارات املــدن الجديــدة بيـــن جهتيـــن همــا )الدمــرداش، 1990(: 

الدراســات 1	  تمويــل  عــبء  وتتحمــل  لهــا:  التابعــة  الجديــدة  املــدن  وأجهــزة  الجديــدة  العمرانيــة  املجتمعــات  هيئــة 
التخطيطيــة واســتثمارات البنيــة األساســية كامــال، وتمويــل الجــزء األكبـــر مــن اســتثمارات اإلســكان وكذلــك تمويــل 

الخادمــة.  االقتصاديــة  القاعــدة  أنشــطة  مــن  األكبـــر  الجــزء 

القطــاع الخــاص: ويتـــرك للقطــاع الخــاص عــبء تمويــل اســتثمارات أنشــطة القاعــدة االقتصاديــة األساســية كامــال، 2	 
فــي اســتثمارات  فــي اســتثمارات أنشــطة القاعــدة االقتصاديــة الخادمــة، وكذلــك الجــزء الباقــي  وتمويــل الجــزء الباقــي 

اإلســكان. ويتكــون رأس مــال هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــن )يوســف، 2008(: 

األموال التي تخصصها الدولة لها. أ3 

األرا�صــي التــي يقــع عليهــا االختيــار وفقــا ألحــكام القانــون 9  لســنة 1979 إلنشــاء املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ب3 
عليهــا. 
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األرا�صــي األخــرى التــي تخصصهــا الدولــة لهيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بمــا يســتلزمه تنفيــذ أغراضهــا ويتفــق ج3 
مــع األهــداف التــي قامــت مــن أجلهــا. 

ما يؤول إلى الهيئة من أصول ثابتة أو منقولة، وتعتبـر أموال الهيئة من أموال الدولة الخاصة. د3 

وتتكــون املــوارد التمويليــة املتاحــة لهيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــن االعتمــادات التــي تخصصهــا الدولــة للهيئــة 
وحصيلــة نشــاط الهيئــة ومقابــل األعمــال أو الخدمــات التــي تؤديهــا للغيـــر، والقــروض ســواء الداخليــة أو الخارجيــة والجهــات 

واإلعانــات والتبـــرعات والوصايــا. 

 العوامل املؤثـرة في استدامة توطن املشروعات الصناعية باملدن الجديدة:

يســاهم وجــود قاعــدة أو قواعــد اقتصاديــة للمــدن الجديــدة فــي جــذب الســكان لتلــك املــدن تحقيقــا لرغبــات واحتياجــات 
ســكانها ســواء بغرض: 

التوظف في املشروعات اإلنتاجية املختلفة باملدن الجديدة. 	 

اإلقامة بتلك املدن واالستفادة من كافة التسهيالت والخدمات االجتماعية واإلنتاجية املتواجدة بها. 	 

ويعنــى وجــود قاعــدة اقتصاديــة بمدينــة مــا، وجــود نشــاط أو عــدة أنشــطة اقتصاديــة مختلفــة تقــوم عليهــا املدينــة وينتــج 
عنهــا روابــط أماميــة وخلفيــة. والروابــط األماميــة هــي الروابــط التــي تنشــأ مــن وجــود نشــاط اقتصــادي باملدينــة املعنيــة ينتــج 
ســلعا وســيطة تســتخدمها األنشــطة األخــرى كمــادة خــام لهــا إلنتــاج ســلعا نهائيــة، أمــا الروابــط الخلفيــة فهــي التــي تنشــأ نتيجــة 
أن النشــاط االفتصــادي باملدينــة املعنيــة ينتــج ســلعا نهائيــة يعتمــد فــي إنتاجــه إنتــاج أنشــطة أخــرى التــي تقــدم ســلعا وســيطة 

أو مــواد خــام. 

ويساهم التوطن الصناعي في توطن السكان باملدن الجديدة، كما يساهم التوطن الصناعي للمشروعات اإلنتاجية الجديدة 
باملــدن الجديــدة فــي تفعيــل التوزيــع اإلقليمــي العــادل للصناعــات املختلفــة علــى مســتوى الجمهوريــة بــدال مــن تـــركز تلــك الصناعــات 
فــي أماكنهــا التقليديــة بالقاهــرة ودلتــا النيــل ممــا يتســبب عنــه العديــد مــن املشــكالت االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة والبيئيــة. 

وتوجــد العديــد مــن العوامــل واملتغيـــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية التــي تســاهم فــي توطــن نشــاط إنتاجــي مــا 
علــى وجــه العمــوم واألنشــطة الصناعيــة علــى وجــه الخصــوص فــي مدينــة مــا، ومــن تلــك العوامــل مــا يلــي: 

افر مشروعات البنية األساسية املادية والبشرية للمشروعات الصناعيةأ3  تو

تلــك املنطقــة كافــة املقومــات  فــي  فــي منطقــة معينــة عندمــا تتوافــر  العامــة والخاصــة  تتوطــن املشــروعات الصناعيــة 
االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة الكفيلــة بالتشــغيل الفعلــي واملســتدام للخطــوط اإلنتاجيــة الســلعية والخدميــة لتلــك 
املشــروعات، وتأتــى مشــروعات املرافــق العامــة واللوجســتيات املختلفــة علــى رأس تلــك املقومــات الرئيســية لتوطــن املشــروعات 
فــي تمويــل  الــدول الناميــة، االعتمــاد الكبيـــر علــى االســتثمارات الحكوميــة  فــي  الصناعيــة، ومــن املعــروف تاريخيــا، وبخاصــة 
مشــروعات املرافــق األساســية بتلــك املناطــق وعلــى مســتوى املناطــق الصناعيــة الجديــدة أو باملناطــق الصناعيــة التقليديــة أو 
املناطــق الســكنية املتمركــزة فــي العاصمــة وفــى دلتــا النيــل والوجــه البحــري. ولقــد واجهــت اإلدارات الحكوميــة املتعاقبــة فــي مصر 
مهمــة تحقيــق التوســع الكمــي والكيفــي فــي مــد الخدمــات االجتماعيــة واإلنتاجيــة للمواطنيـــن بمحافظــات مصــر املختلفــة، ولقــد 
جــاء التوســع الكمــي نظــرا لنقــص االحتياجــات الفعليــة مــن تلــك الخدمــات فــي قــرى ومــدن الجمهوريــة، أمــا التوســع الكيفــي 
فقــد جــاء كمتطلــب رئي�صــي لرفــع الكفــاءة التشــغيلية لتلــك املرافــق أو مواكبــة للتطــور التكنولوجــي الســريع فــي مجــال األدوات 
والتقنيــات الفنيــة املتحكمــة فــي توفيـــر وإتاحــة تلــك الخدمــات للمواطنيـــن وخاصــة فــي مجــال توفيـــر املرافــق العامــة، وعلــى 
مســتوى املرافــق املاديــة األساســية كالكهربــاء والصــرف الصحــي وخطــوط ميــاه الشــرب، ومــع كل تلــك االســتثمارات الحكوميــة 
املنفــذة فــي مختلــف محافظــات مصــر لــم تحقــق تلــك االســتثمارات الحكوميــة فــي مجــال املرافــق األساســية النفــع االجتماعــي 

املخطــط لهــا، وذلــك لألســباب التاليــة: 

عــدم التخطيــط العلمــي لشــبكات املرافــق العامــة باملحافظــات واملــدن والقــرى علــى مســتوى الجمهوريــة، مــع عــدم 	 
مراعــاة الزيــادة الســكانية الســريعة وتأثيـــرها الســلبي للعمــر االفتـــرا�صي لشــبكات املرافــق العامــة. 
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عــدم الكفــاءة فــي تنفيــذ شــبكات املرافــق العامــة فــي مصــر خاصــة علــى مســتوى املناطــق العشــوائية باملــدن الكبـــرى 	 
واملــدن والقــرى املختلفــة علــى مســتوى الجمهوريــة، وذلــك فــي الغالــب بســبب عــدم وجــود جماعــات املصالــح التــي تؤثـــر 

علــى الجهــات املنفــذة لتلــك الشــبكات.

عــدم التنفيــذ املتكامــل لخطــوط املرافــق العامــة املخطــط تنفيذهــا، وذلــك بســبب عــدم توفيـــر التمويــل الــالزم فــي 	 
أغلــب األحيــان مــع متابعــة التنفيــذ بعــد فتـــرة طويلــة مــن التشــغيل الجزئــي لهــا ممــا يقلــل مــن كفاءتهــا وفاعليتهــا 

منهــا.  املجتمعيــة  واملنفعــة 

التعليميــة 	  األساســية  البنيــة  ملشــروعات  الجديــدة  واإلنشــاءات  التوســعات  توفيـــر  عــن  الحكومــي  التمويــل  عجــز 
والصحيــة والعالجيــة بمــا يتوافــق مــع الزيــادة الســكانية املســتمرة فــي محافظــات مصــر املختلفــة وعلــى مســتوى ريــف 

الجمهوريــة.  وحضــر 

القدرة على تعظيم أرباح املشروعات الصناعية باملدن الجديدة: ب3 

ويتحقق ذلك عمليا من خالل مدى توافر العديد من الوسائل واألليات منها: 

إنتاج منتجات تتمتع بالتنافسية في السوق املحلى واألجنبي. 	 

الحصول على املدخالت اإلنتاجية بأسعار منخفضة.	 

توافــر املصــادر املتعــددة للتمويــل والشــروط امليســرة لتمويــل املشــروعات الجديــدة أو التوســعات فــي املشــروعات 	 
القائمــة أو إتاحــة مســتلزمات اإلنتــاج وقطــع الغيــار لكافــة الخطــوط اإلنتاجيــة.

اإلمكانية املستمرة للحصول على التكنولوجيا الصناعية التي تمكنها من التطويـر املستمر ملنتجاتها وخطوطها اإلنتاجية.	 

املاليــة 	  باملــدن الجديــدة، ســواء املؤسســات  للمشــروعات الصناعيــة  البيئــة املؤسســية املســاندة واملحفــزة  توافــر 
واالستشــارية. واالجتماعيــة  والتعليميــة 

ــا - دور االســتثمار الصناعــي فــي إعــادة توطــن الســكان فــي مصــر  مــع التـركيـــز علــى أهــم أنشــطة الصناعــات 
ً
ثالث

التحويلية 
تمهيد 

يلعــب االســتثمار، بشــقيه العــام والخــاص، علــى وجــه العمــوم، واالســتثمار الصناعــي علــى وجــه الخصــوص دورا هامــا 
فــي توطيـــن وإعــادة توطيـــن الســكان فــي دولــة مــا، فاالســتثمار هــو املحــرك الرئي�صــي لكافــة التغيـــرات فــي مســتويات الدخــول، 
ومــن ثــم تحقيــق القــدرة علــى إنشــاء وتواجــد كافــة املشــروعات الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة والســياحية، فمــن املعــروف 
أن التوطــن الســكاني فــي مــكان مــا هــو وليــد تواجــد أماكــن إدرار الدخــول الناتجــة عــن العمــل فــي كافــة املشــروعات بأنشــطتها 
الســكان  القــادرة علــى جــذب  أهــم األنشــطة االقتصاديــة  مــن  مــا، وهــى  فــي مجتمــع  النمــو  هــي قاطــرة  املختلفــة، والصناعــة 
علــى التوطــن بالقــرب منهــا، خاصــة املشــروعات الصناعيــة الكبيـــرة املعتمــدة علــى تكنولوجيــا صناعيــة كثيفــة العمالــة وفــى 
التخصصــات املهنيــة املختلفــة. ويمكــن تنــاول أهميــة االســتثمار بشــقيه العــام والخــاص، خاصــة االســتثمار الصناعــي، علــى 

النمــو االفتصــادي عمومــا وعلــى التوطــن وإعــادة توزيــع الســكان مــن خــالل: 

هــي أ3  االقتصــادي  النمــو  عمليــة  قلــب  فــي  واالدخــار  االســتثمار  مــن  كال  وضعــت  التــي  االقتصاديــة  النظريــات  أهــم 
النماذج »النيوكينـــزية«، حيث أشار نموذج »هارود – دومار« إلى أن معدل النمو االقتصادي يتحكم فيه عامالن 
أساســيان همــا معــدل االدخــار واملعامــل الحــدى لــرأس املــال / الناتــج وذلــك علــى النحــو التالــي )أبــو العينيـــن وآخــرون، 
2013(:  g=s/c حيــث g معــدل النمــو االفتصــادي وs معــدل االدخــار )S/Y والــذي يتســاوى مــع معــدل االســتثمار 
I/Y بحســب فكــرة التــوازن االفتصــادي الكلــى وحيــث Y الدخــل القومــى وI هــي االســتثمار( أمــا c فتشيـــر إلــى املعامــل 
الحــدى لــرأس املــال /الناتــج )I/ Y(. ويـــرتفع معــدل النمــو االفتصــادي كلمــا زاد معــدل االدخــار )أو معــدل االســتثمار( 
وكلمــا انخفــض معامــل رأس املــال، حيــث يــدل ذلــك علــى كفــاءة اســتخدام رأس املــال، وكلمــا كان معامــل رأس املــال 
منخفضــا كلمــا تحققــت معــدالت نمــو اقتصــادي أعلــى. ومــن هنــا تظهــر أهميــة التـــراكم الرأســمالي كمحــدد ضــروري 

وأسا�صــي لتحقيــق النمــو االفتصــادي.
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دالــة اإلنتــاج النيوكالســيكية أيضــا، تعتبـــر رأس املــال العــام عنصــًرا مــن عناصــر اإلنتــاج حيــث تأخــذ دالــة اإلنتــاج ب3 
الكلــى الشــكل التالــي: Yt3 AK& L 13c  )حيــث yt هــو الناتــج املحلــى اإلجمالــي، L تعبـــر عــن العمالــة أمــا K فهــو العنصــر 
الخــاص بـــرأس املــال(، والــذي يمكــن تقســيمه إلــى رأس مــال خــاص ورأس مــال عــام. وبالتالــي يمكــن أن يؤثـــر رصيــد 
رأس املــال العــام بشــكل مباشــر علــى معــدل النمــو االفتصــادي باعتبــاره مدخــال مــن مدخــالت دالــة اإلنتــاج، وبشــكل 

غيـــر مباشــر مــن خــالل تأثيـــره علــى االســتثمار الخــاص حيــث تكــون العالقــة بينهمــا إمــا تكامليــة أو تـــزاحمية. 

أهمية االستثمار الصناعي العام والخاص في إعادة توطن السكان في مصر: 

يمثل االستثمار ركيـزة رئيسة ألي نموذج تنموي حديث أو قديم، فوفق نماذج ونظريات النمو االقتصادي التقليدية 
التــي ركــزت علــى االســتثمار املــادي وتعريفــه بأنــه التغيـــر فــي رصيــد رأس املــال، ومــن هنــا تبلــورت فكــرة النمــو املــادي لكافــة 
املتغيـــرات االقتصاديــة لدولــة مــا، والتــي انعكســت فــي مقدرتهــا علــى إنتــاج الســلع والخدمــات محلًيــا بتكاليــف أقــل وبأكبـــر قــدر 
مــن املخرجــات اإلنتاجيــة، أي تعظيــم الكفــاءة اإلنتاجيــة بقطــاع مــا أو صناعــة مــا ممــا يجعــل هــذا القطــاع تكتســب ميـــزات 
تنافســية محلًيــا ودولًيــا ومــن هنــا ظهــر التمايـــز والتســابق الدولــي بيـــن الــدول فــي مجــال اإلنتــاج الســلعي والخدمــي والتكنولوجــي 

محلًيــا وعاملًيــا، وعلــى أســاس امتــالك امليـــزات املكتســبة واملوروثــة واملخلقــة فــي مجــال املعامــالت االقتصاديــة الدوليــة. 

ووفــق نمــاذج التنميــة االقتصاديــة الحديثــة التــي ركــزت علــى التغيـــرات الكميــة لكافــة املتغيـــرات االقتصاديــة الكليــة 
باملجتمــع وبالتوافــق مــع التغيـــرات الكيفيــة التــي تؤثـــر فــي نوعيــة الحيــاة للبشــر وتوســيع الخيــارات أمامهــم، هــذا باإلضافــة 
للتنميــة املســتدامة التــي تحقــق رفاهيــة األجيــال الحاليــة دون الجــور علــى رفاهيــة األجيــال املســتقبلية. وبنــاء علــى ذلــك يعتبـــر 
امتــالك دولــة مــا املقومــات املاديــة، ومــن أهمهــا تـــزايد معــدل التـــراكم الرأســمالي، شــرطا ضروريــا لتحقيــق التنميــة بمفاهيمهــا 
املختلفــة، ولكنــه ليــس الشــرط الكافــي لتحقيــق ذلــك، وعلــى الجانــب األخــر تعتبـــر الصناعــة قاطــرة النمــو فــي مجتمــع مــا نظــًرا 
للتوســع األفقــي والرأ�صــي لكافــة العالقــات األماميــة والخلفيــة بيـــن قطــاع الصناعــة والقطاعــات االقتصاديــة باملجتمــع. ولقــد 
انخفــض حجــم االســتثمار الصناعــي الحكومــي فــي مصــر منــذ عقــد التســعينيات فــي القــرن املا�صــي وحتــى اآلن نتيجــة لتنفيــذ 
سياســات بـــرنامج اإلصــالح االفتصــادي ســواء سياســات التثبيــت االفتصــادي أو سياســات التكيــف الهيكلــي، وهــو األمــر الــذي 

نتــج عنــه أمريـــن رئيسييـــن همــا: 

األساســية 	  الصناعــات  وخاصــة  الجديــدة،  الصناعيــة  املشــروعات  إنشــاء  فــي  الخــاص  االســتثمار  علــى  االعتمــاد 
الخــاص. للقطــاع  العــام  القطــاع  ملكيــة  تحويــل  أو  والتحويليــة، 

تتـركز أغلب االستثمارات الحكومية في مجال البنية األساسية أو في مشروعات الخدمات االجتماعية.	 

ولقــد حاولــت اإلدارات الحكوميــة املتعاقبــة فــي مصــر منــذ خمســينيات القــرن املا�صــي وحتــى اآلن إنشــاء العديــد مــن 
املــدارس والجامعــات واملستشــفيات املركزيــة  فــي  البشــرية واملتمثلــة  البنيــة األساســية  البنيــة األساســية، ســواء  مشــروعات 
البنيــة  أو مشــروعات  الشــرطية والقضائيــة،  البنيــة األساســية  الريفيــة والوحــدات الصحيــة وكــذا  والعامــة واملستشــفيات 

فــي:  األساســية املاديــة واملتمثلــة 

مشروعات الطرق والكباري. 	 

مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب. 	 

شبكات الكهرباء للمدن والريف. 	 

شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 	 

ولكن مع طول الفتـــرة الزمنية، والتي تقارب الســبعة عقود وحتى اآلن، أظهرت التجربة العملية والتنفيذ الفعلي لتلك 
املشــروعات عــن مــا يلي: 

فــي مجــال مشــروعات البنيــة 	  التحسيـــن الكمــي والكيفــي لنوعيــة الخدمــات املتنوعــة املقدمــة للمواطنيـــن خاصــة 
املاديــة. األساســية 

القصور الكمي والكيفي لغالبية مشروعات البنية األساسية البشرية على مستوى الجمهورية.	 

عدم قدرة تلك املشروعات على إحداث تغييـر ملموس في نمط توزيع السكان على مستوى الجمهورية. 	 
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وبنــاء علــى مــا ســبق توجــد العديــد مــن املتغيـــرات التــي توثـــر فــي وتتأثـــر بنســق توزيــع الســكان فــي مصــر، والــذي لــم يتغيـــر 
كثيـــرا مع كل تلك املشــروعات في مجال البنية األساســية املادية والبشــرية املنفذة في مصر منذ عقد الخمســينيات من القرن 
املا�صي وحتى اآلن، ومن هذا املنطلق كان تـركيـــز البحث بالتنمية الصناعية وأثـــرها على نسق توزيع السكان في مصر، وذلك 
لــدور املشــروعات الصناعيــة املختلفــة، العامــة والخاصــة، فــي توفيـــر فــرص العمــل للمواطنيـــن ومــن ثــم إيجــاد العديــد مــن 

املواطــن اإلنتاجيــة واملنافــذ التوزيعيــة والتســويقية. 

تحليل أوجه االستثمارات املختلفة للقطاعات االقتصادية في مصر خالل الفتـرة من عام 2000 - 2019: 

شــهدت نســبة االســتثمارات العامــة للدولــة إلــى الناتــج املحلــى اإلجمالــي تدنًيــا شــديًدا خــالل الفتـــرة مــن عــام 2001/2000 
وحتــى عــام 2019/2018 حيــث تـــراوحت تلــك النســب كمــا يلــي )أبــو العينيـــن وآخــرون، 2013(: 

تـــراوحت نســبة االســتثمار العــام للناتــج املحلــى اإلجمالــي خــالل الفتـــرة مــن عــام 2001/2000: 2011/2010 بيـــن 	 
 .%10.2  :%6.7

 	 :2001/2000 بلغــت نســبة االســتثمارات العامــة للدولــة كنســبة مــن االســتثمارات الكليــة خــالل الفتـــرة مــن عــام 
2011/2010 وحــدث  عــام  فــي  عــام 2004/2003 ونســبة %38.1  فــي  بيـــن %53.4  تـــراوحت  نســبة   2011/  2010
ذلــك االنخفــاض فــي عــام 2011/2010 نتيجــة لتأثـــر اســتثمارات الهيئــات االقتصاديــة باملنــاخ االفتصــادي وتوقــف 
الهيئــات العامــة عــن ضــخ اســتثمارات جديــدة فــي قطــاع البتـــرول والغــاز الطبيعــي والتوجــه نحــو هيكلــة عــدد مــن 

الهيئــات واملؤسســات العامــة وذلــك بعــد ثــورة ينايـــر 2011.

تـركزت أغلب االستثمارات العامة خالل الفتـرة من عام )2001/2000 – 2011/2010( في مشروعات البنية األساسية 	 
وأهمهــا الكهربــاء وامليــاه والصــرف الصحــي والنقــل والتخزيـــن، ومــع ذلــك لــم تتجــاوز نســبة االســتثمارات العامــة فــي البنيــة 

األساســية إلــى الناتــج املحلــى اإلجمالــي نســبة 4.9%، فــي حيـــن وصلــت تلــك النســبة فــي الصيـــن لنســبة 14.4% عــام 2008. 

النســبية لالســتثمارات العامــة املوجهــة للخدمــات الصحيــة والتعليميــة 	  وعلــى الجانــب اآلخــر انخفضــت األهميــة 
كنســبة مــن االســتثمارات العامــة الكليــة لتبلــغ فــي أوائــل الفتـــرة مــن عــام 2001/2000 	2011/2010 لنســبة تصــل 
إلــى 9.2% و4.6% لقطاعــي التعليــم والصحــة علــى التوالــي لتصــل فــي نهايــة الفتـــرة لنســبة تصــل إلــى 4.6% و3.4% علــى 

التوالــي لقطاعــي التعليــم والصحــة. 

ويالحــظ أن النصيــب النســبى الســتثمارات القطــاع الخــاص )خــالل الفتـــرة مــن عــام 2001/2000 	2011/2010( 	 
أكبـــر وأســرع نمــوا فــي القطاعــات واألنشــطة الريعيــة عاليــة الربحيــة املنخفضــة املخاطــر نســبيا، وهــذه األنشــطة 
والفنــادق  املطاعــم   ،)%93.2( بنســبة  العقاريــة  األنشــطة   ،)%96.5( بنســبة  والتجزئــة  الجملــة  تجــارة  فــي  تتمثــل 
والبنــاء  التشــييد   ،)%82.6( الطبيعــي  الغــاز   )%86( البتـــرول  تكريـــر   ،)%88.8( االتصــاالت  قطــاع   ،)%91.2(

.)%56.5( الخــام  والبتـــرول  الزراعــة  قطاعــي  مــن  كل   ،)%74.1( األخــرى  التحويليــة  الصناعــات   ،)%78.5(

األنشــطة 	  علــى  املنفــذة  االســتثمارات  توزيــع  فــي  النمــط  نفــس  اســتمرار   )2( رقــم  التالــي  الجــدول  مــن  يالحــظ  كمــا 
العــام  اإلجمالــي  مــن  االســتثمارات  لتلــك  املنفــذة  للقطاعــات  النســبية  األهميــة  ووفــق  املختلفــة  االقتصاديــة 

التالــي:  النحــو  علــى   2019/2018  	  2018/2017 عامــي  خــالل  املنفــذة  لالســتثمارات 

جـــــــــــــــــــــــدول رقم )2( 
 توزيع االستثمارات املنفذة في مصر على األنشطة االقتصادية املختلفة ووفق القطاعات املنفذة  

املبالغ بامليار جنية ونسب مئوية بيـن قوسيـن 

السنة 
والقطاع 

النشاط 
االفتصادي 

 2018/2017 2019/2018

أ
اإلجمالي 

ب
قطاع 
خاص 

ونسبته لــ أ 

ج 
مشروعات 

قومية 
ونسبتها لـــ أ 

د 
الشركات 

العامة 
ونسبتها لــــ أ 

ه
هيئات 

اقتصادية 
ونسبتها لــــ أ 

و 
قطاع 

حكومي 
ونسبته لـــ أ

أ
اإلجمالي 

ب
قطاع 
خاص 

ونسبته لــ أ 

ج 
مشروعات 

قومية 
ونسبتها لـــ أ 

د 
الشركات 

العامة 
ونسبتها لــــ أ 

ه
هيئات 

اقتصادية 
ونسبتها لــــ أ 

و 
قطاع 

حكومي 
ونسبته لـــ أ

721.1 اإلجمالي العام 
)100(

 316.4
 )43.8(

 1 0
*)20.8(

 94.7
)13.1(

 54.4
)7.5(

 105.6
)14.6(

 922.5
)100(

 484.1
)52.4(

 1 2
)16.5(

 77.9
)8.4()8( 74 134.3

)14.5(
الزراعة والري 
واالستصالح 

 24.7
)100(

 16
)64.7(........... 0.37

)1.5()33.6( 8.3 49.2
 )100(

 17.5
)35.5() 1( 25.1 0.001

)0.002(
 0.13
)0.26()13( 6.4
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السنة 
والقطاع 

النشاط 
االفتصادي 

 2018/2017 2019/2018

أ
اإلجمالي 

ب
قطاع 
خاص 

ونسبته لــ أ 

ج 
مشروعات 

قومية 
ونسبتها لـــ أ 

د 
الشركات 

العامة 
ونسبتها لــــ أ 

ه
هيئات 

اقتصادية 
ونسبتها لــــ أ 

و 
قطاع 

حكومي 
ونسبته لـــ أ

أ
اإلجمالي 

ب
قطاع 
خاص 

ونسبته لــ أ 

ج 
مشروعات 

قومية 
ونسبتها لـــ أ 

د 
الشركات 

العامة 
ونسبتها لــــ أ 

ه
هيئات 

اقتصادية 
ونسبتها لــــ أ 

و 
قطاع 

حكومي 
ونسبته لـــ أ

4.6 البتـرول الخام 
)100()60( 2.8......)37( 1.7 0.013

)0.3(
 0.065

)1.4(
 14.5
)100(

 9.5
)65.5( )15.2( 2.2 2.5

)17.2(
 0.03
)0.2(

 0.114
)0.8(

 7 الغاز الطبيعي 
 )100(

 71.2
 )9 (.......)4.9( 3.7 0.01

)0.01(	 105.7
)100(

 100.9
)95.4(	)4.5( 4.8		

استخراجات 
												أخرى 

1.8 تكريـر البتـرول 
)100(		)100( 1.8		 3.7

)100(		 3.7
)100(		

   تحويلية أخرى 
)100()89( 49	 5.8

)10.5(
 0.01
)0.02()0.2( 0.1 105.7

)100()52.9( 56 41.6
 )39.3()3.7( 3.9 0.045

 )0.04( )3.7( 4

81.5 الكهرباء 
)100(		 74.3

)91.1()6.4( 5.2)2.3( 1.9 116.6
)100(

 50.5
 )43.3(

 0.912
)0.8()47( 54.8 )6.8( 8)1.9( 2.3

6.9 املياه 
)100(			 2.3

)33.3()68.1( 4.7 7.1
)100(	 0.152

)2.1(	 1.2
 )16.9()80.2( 5.7

9.5 الصرف الصحي 
)100(			 1.2

)12.6()87.4( 8.3 12.1
 )100(	 0.152

)1.2(	 1.5
 )12.4()86( 10.4

12.6 التشييد والبناء 
)100(

 10.5
)83.3(	 1.8

)14.3(
 0.005
)0.04(

 0.297
)2.3(

 48.7
)100()32.8( 16)63.7( 31 0.962

)1.9(
 0.003
)0.006(

 0.792
)1.6(

57.4 النقل والتخزيـن 
)100(

 21.6
)37.6(	 )7.3( 4.2)8.9( 5.1 26.5

)46.2(
 96.9
)100(

 32.5
)33.5(

 27.6
)28.5()4.9( 4.8 11.1

)11.4(
 20.7
)21.4(

21.8 االتصاالت 
)100(

 20.6
)94.5(		 0.788

)3.6(
 0.455

)2.1(
 39.2
)100()90( 35.3 0.088

)0.22(	)3.5( 1.4)6.5( 2.3

7.9 9 )100(املعلومات 
)87.7(		 0.034

)0.37()12.2( 1.1 10.9
)100(

 9.4
)86.2(		 0.308

)2.8()11.9( 1.3

12.2 قناة السويس 
)100(			 12.2

)100(	 8.3
)100(	 0.228

)2.7(	 8.1
)97.5(	

تجارة الجملة 
والتجزئة 

 19.7
)100(

 17.7
)89.8(	 0.221

)1.1()9.1( 1.8	 31.8
 )100(

 26.5
)83.3(

 0.308
)0.96(

 0.260
)0.82(

 4.7
)14.8(	

الوساطة 
املالية والتأميـن 

والضمان 
االجتماعي 

 0.546
)100(		 0.0006

)1.3(
 0.045
)97.8(	 0.546

)100(		 0.546
)100(		

4.5 السياحة 
)100(

 3.8
)84.4(	 0.650

)14.4(
 0.024
 )0.5(

 0.007
)0.15(

 7.9
)100(

 6.9
)87.3(	)12.6( 1 0.035

)0.44(
 0.014
)0.17(

األنشطة 
العقارية 

 80.4
)100(

 62.5
)77.7(		)1.3( 1.1 16.7

)20.8(
 103.5
)100(

 83.1
)80.3(		 0.529

)0.5(
 19.8
)19.1(

خدمات 
التعليم 

 25.1
 )100(

 9.6
)38.2(		 0.862

)3.4(
 14.5
)57.7(

 28.9
)100(

 10.5
)36.3()1( 0.3	)3.8( 1.1)58.8( 17

الخدمات 
الصحية 

 13.8
)100(

 8.6
)62.3(		 0.346

)2.5()35.5( 4.9 19.5
)100(

 9.3
)47.7(

 0.356
)1.8(	)5.6( 1.1)45.6( 8.9

36.3 خدمات أخرى 
)100(

 14.3
)39.4(	 0.349

)0.96(
 7.8

)21.5(
 13.7
)37.7(

 72.2
)100(

 20.2
)27.9(

 21.8
)30.2(

 0.363
)0.5()6.2( 4.5)35( 25.3

18.8 تسويات 
)100(			)79.8( 1 )20.2( 3.8 39.1

)100(			 30
)76.7()23.3( 9.1

الناتج املحلى 
2 9211 3588.42480.41108.137322اإلجمالي **

0.77.85.33.616.50.0010.174.4		 3.4نسبة 2: %1
1.80.020.061.61.61.43.20.040.08	0.60.9نسبة 3: %1 
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السنة 
والقطاع 

النشاط 
االفتصادي 

 2018/2017 2019/2018

أ
اإلجمالي 

ب
قطاع 
خاص 

ونسبته لــ أ 

ج 
مشروعات 

قومية 
ونسبتها لـــ أ 

د 
الشركات 

العامة 
ونسبتها لــــ أ 

ه
هيئات 

اقتصادية 
ونسبتها لــــ أ 

و 
قطاع 

حكومي 
ونسبته لـــ أ

أ
اإلجمالي 

ب
قطاع 
خاص 

ونسبته لــ أ 

ج 
مشروعات 

قومية 
ونسبتها لـــ أ 

د 
الشركات 

العامة 
ونسبتها لــــ أ 

ه
هيئات 

اقتصادية 
ونسبتها لــــ أ 

و 
قطاع 

حكومي 
ونسبته لـــ أ

		6.2	11.420.8	3.90.02	10.422.5نسبة 4: %1
												نسبة  : %1
		4.7		0.4		1.9		0.2نسبة 6: %1
0.062.9 6.10.020.00911.4511.527.3	7.615.5نسبة 7: %1
78.49.51.812.610.40.670.310.81.7		11.3نسبة 8: %1
1.64.2	0.1	4.24.40.76			0.95نسبة 9: %1

27.7	0.1	2.27.81.3			1.3نسبة 10: %1
1.90.0090.35.33.320.41.20.0040.59	1.73.3نسبة 11: %1
15.4 4.49.325.110.56.718.16.11	7.96.8نسبة 12: %1
1.91.7	1.440.44.27.30.05		36.5نسبة 13: %1
0.40.97		0.0611.21.9		1.22.5نسبة 14: %1
	10.9	0.15	0.9	22.4			1.7نسبة  1: %1
	3.45.40.20.336.3	0.233.3	2.75.6نسبة 16: %1
		0.7		0.06	0.00060.08		0.07نسبة 17: %1
1.30.040.01	0.70.040.0060.81.4	0.61.2نسبة 18: %1
0.7114.7		215.811.217.2		11.119.7نسبة 19: %1
1.4812.6	1.613.73.12.10.19		3.53نسبة 20: %1
1.486.62	0.64.62.11.90.23		1.92.7نسبة 21: %1
0.3614.3137.84.114.30.4656.118.8	4.5 نسبة 22: %1
40.56.77			27.63.64.2			2.6نسبة 23: %1

2012.713.58.54.99.524.718.613.196.76.411.6نسبة 1: %24 
املصدر: البنك املركزي املصري – النشرة اإلحصائية الشهرية – ينايـر 2020 – ص ص 129: 130 –والنسب حسبت بمعرفة الباحث. 

مدرجة كرقم إجمالي في عام 2018/2017 ولكنها غيـر موزعة على القطاعات االقتصادية. 
** الناتــج املحلــى اإلجمالــي بتكلفــة عوامــل اإلنتــاج وفقــا للقطاعــات االقتصاديــة بأســعار عــام 2017/2016 ومصــدر البيانــات هــو البنــك املركــزي املصــري – التقريـــر الســنوي 

2018/2017 ص 1 امللحــق اإلحصائــي. 

بالنســبة لألهميــة النســبية للتوزيــع القطاعــي لإلجمالــي العــام مــن االســتثمار الثابــت فــي مصــر خــالل عامــي 2018/2017، أ3 
2019/2018 كانــت كمــا يلــي: 

مــن 	  املنفــذة لالســتثمارات  الجهــات  )وفــق  الخــاص  القطــاع  مــن  املنفــذة  النســبية لالســتثمارات  األهميــة  تـــراوحت 
فــي  2018/2017 و52.4% عــام 2019/2018 وتـــركزت  اإلجمالــي العــام لالســتثمارات املنفــذة( نســبة 43.8% عــام 

ثــم الغــاز الطبيعــي.  ثــم الصناعــات التحويليــة األخــرى  أنشــطة تجــارة الجملــة والتجزئــة 

وبلغــت األهميــة النســبية لالســتثمارات املنفــذة فــي املشــروعات القوميــة نســبة 20.8% عــام 2018/2017 و%16.5 	 
عــام 2019/2018 وتـــركزت تلــك االســتثمارات فــي الصناعــات التحويليــة األخــرى والتشــييد والبنــاء والنقــل والتخزيـــن 

والزراعــة والخدمــات األخــرى علــى التـــرتيب. 

أمــا علــى مســتوى االســتثمارات املنفــذة مــن الشــركات العامــة، فقــد بلغــت أهميتهــا النســبية مــن إجمالــي االســتثمارات 	 
املنفــذة فــي عــام 2018/2017 13.1% وفــى عــام 2019/2018 8.4% ولقــد تـــركزت فــي األنشــطة التاليــة بالتـــرتيب: 

الكهربــاء والصناعــات التحويليــة األخــرى خــالل عامــي 2018/2017 و2019/2018. 

وســاهمت الهيئــات االقتصاديــة بنســبة 7.5% و8% مــن إجمالــي االســتثمارات املنفــذة خــالل عامــي 2018/2017 	 
و2019/2018 علــى التوالــي ولقــد تـــركزت تلــك االســتثمارات فــي األنشــطة التاليــة علــى التـــرتيب: التســويات )تعتبـــر 

أنشــطة متعــددة ومتداخلــة( وقنــاة الســويس والخدمــات األخــرى والنقــل والتخزيـــن والكهربــاء. 

أمــا االســتثمارات الحكوميــة فقــد بلغــت نســبتها مــن اإلجمالــي العــام لالســتثمارات املنفــذة خــالل عامــي 2018/2017 	 
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و2019/2018 14.6% و14.5% علــى التوالــي وكانــت متمركــزة فــي األنشــطة التاليــة: 

النقل والتخزيـن واألنشطة العقارية والتعليم والخدمات األخرى والصرف الصحي واملياه على التـرتيب. 

االستثمارات املنفذة من الجهات املختلفة ونسبتها للناتج املحلى اإلجمالي العام والخاص: ب3 

ُيظهر جدول رقم  )2( أيضا اإلجمالي العام لالستثمارات املنفذة في مصر خالل عامي 2018/2017 و2019/2018 	 
للعاميـــن  اإلجمالــي  املحلــى  الناتــج  مــن  بنســبة  التوالــي  علــى  جنيــة  مليــار  و922.5  جنيــة  مليــار   721.1 بلغــت  والتــي 
املذكوريـــن بلــغ نســبة 20% و24.7% مــن الناتــج املحلــى اإلجمالــي فــي مصــر خــالل عامــي 2018/2017 و2019/2018 

علــى التوالــي. 

بلغت نسبة االستثمارات بالقطاع الخاص للناتج املحلى اإلجمالي الخاص خالل عامي 2018/2017 و2019/2018 	 
نسبة 12.7% و18.6% على التوالي في حيـن بلغت تلك النسبة للناتج املحلى اإلجمالي في مصر نسبة 8.8% و%13، 
وتعتبـــر تلــك النســب منخفضــة جــدا بالنســبة للقطــاع الخــاص الــذي يعتبـــر هــو القطــاع الرائــد واملنــوط بــه التوســع 
فــي إنشــاء املشــروعات القــادرة علــى خلــق واســتيعاب القــوى العاملــة وجذبهــا علــى التوطــن فــي املــدن الجديــدة واملناطــق 

الصناعية الجديدة. 

القوميــة 	  املشــروعات  بواســطة  و2019/2018   2018/2017 عامــي  خــالل  املحققــة  االســتثمارات  مســتوى  وعلــى 
والشــركات العامــة والهيئــات االقتصاديــة والقطــاع الحكومــي )وعلــى اعتبــار أن التصنيــف الغالــب لتلــك الجهــات أنهــا 

جهــات حكوميــة( فقــد كانــت نســبتها مــن الناتــج املحلــى اإلجمالــي كمــا يلــي: 

ســاهمت اســتثمارات املشــروعات القوميــة )والتــي أدرجــت كقيمــة فقــط وغيـــر موزعــة علــى األنشــطة املختلفــة فــي 	 
عــام 2018/2017( بنســبة بلغــت 13.5% و13.19% مــن الناتــج املحلــى اإلجمالــي العــام فــي عامــي 2018/2017 
للعاميـــن  اإلجمالــي  املحلــى  الناتــج  مــن  و%4.08   %4.2 نســبة  بلغــت  أنهــا  حيـــن  فــي  التوالــي،  علــى  و2019/2018 

املذكوريـــن علــى التوالــي. 

أمــا علــى مســتوى اســتثمارات املشــروعات العامــة خــالل عامــي 2018/2017 و2019/2018 فقــد بلغــت نســبتها 	 
للناتج املحلى اإلجمالي العام 8.5% و6.8% على التوالي، في حيـن أن نسبتها للناتج املحلى اإلجمالي في مصر بلغت 
2.6% و2.08% لعامــي 2018/2017 و2019/2018 علــى التوالــي ممــا يشيـــر إلــى إزاحــة االســتثمارات للمشــروعات 

القوميــة لالســتثمارات مــن املشــروعات العامــة. 

 		2018/2017 عامــي  خــالل  العــام  اإلجمالــي  املحلــى  للناتــج  االقتصاديــة  الهيئــات  اســتثمارات  نســبة  وبلغــت 
2019/2018 4.9% و6.4% علــى التوالــي، أمــا علــى مســتوى نســبة تلــك االســتثمارات للناتــج املحلــى اإلجمالــي عــن 

بلــغ 1.5% و1.95% علــى التوالــي.  العاميـــن املذكوريـــن فقــد 

 	 – 2018/2017 العــام خــالل عامــي  املحلــى اإلجمالــي  للناتــج  الحكومــي  القطــاع  اســتثمارات  نســبة  بلغــت  ولقــد 
2019/2018 9.5% و11.6% على التوالي، في حيـن بلغت نسبتها للناتج املحلى اإلجمالي خالل العاميـن املذكوريـن 

2.9% و3.5% علــى التوالــي. 

األهمية النســبية للمنشــآت التابعة للصناعات التحويلية في املدن الجديدة بالنســبة لإلجمالي التـــراكمي للصناعات 
التحويلية في مصر خالل الفتـرة 2011 - 2017

تعتبـــر املــدن الجديــدة علــى اختــالف تقســيماتها هــي موطــن تـــركز غالبيــة الصناعــات التحويليــة فــي مصــر منــذ ســبعينيات 
القــرن املا�صــي وحتــى اآلن، ويوضــح ذلــك الجــدول رقــم )3( الــذي يوضــح اإلجمالــي التـــراكمي لعــدد املنشــآت باملــدن واملناطــق 
 3 اإلنتــاج  قيمــة   3 املنشــآت  )عــدد  منهــا:   االقتصاديــة  املتغيـــرات  مــن  العديــد  ووفــق   2017/12/31 حتــى  الحــرة  الصناعيــة 

التكاليــف االســتثمارية 3 عــدد العمــال 3 األجــور(. 

ويمكــن تحليــل األهميــة النســبية للمــدن الجديــدة واملناطــق الصناعيــة والحــرة مــن اإلجمالــي العــام للصناعــات التحويليــة 
خالل الفتـــرة من عام 2011	2017 ووفق العديدة من املتغيـــرات االقتصادية التي تشــملها الجداول التالية: 

يوضح الجدول رقم )3( تطور اإلجمالي التـراكمي للصناعات التحويلية خالل الفتـرة من عام 2011: 2017. 1	

ويوضح الجدول رقم )3( ما يلي: 
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لعــدد 	  النســبية  األهميــة  بلغــت 
املــدن  فــي  املتوطنــة  املنشــآت 
الصناعيــة  واملناطــق  الجديــدة 
التـــراكمي  اإلجمالــي  مــن  والحــرة 
الصناعــات  منشــآت  لعــدد 
 12/31 حتــى  مصــر  فــي  التحويليــة 
/2017 30.7% ممــا يعنــى أن أقــل 
مــن ثلــث املنشــآت الصناعيــة فقــط 
هــو املتوطــن فــي املناطــق الصناعيــة 
الجديدة باملدن الجديدة واملناطق 
أن  حيـــن  فــي  والحــرة،  الصناعيــة 
أكثـــر مــن ثلثــي املنشــآت الصناعيــة 
مــازال  التحويليــة  للصناعــات 
التقليديــة  األماكــن  فــي  متمركــزا 
واإلســكندرية  الكبـــرى  بالقاهــرة 

النيــل.  ووادي  والدلتــا 

لقيمــة 	  النســبية  األهميــة  بلغــت 
اإلنتاجيــة  الوحــدات  إنتــاج 
املتوطنــة  التحويليــة  للصناعــات 
واملناطــق  الجديــدة  باملــدن 
 %73.6 نســبة  والحــرة  الصناعيــة 
مــن اإلجمالــي العــام لقيمــة اإلنتــاج 
مصــر  فــي  التحويليــة  للصناعــات 
الــذي  األمــر   ،2017/12/31 حتــى 
الصناعــات  غالبيــة  أن  يوضــح 
باملــدن  املتمركــزة  التحويليــة 

مــن  غيـــرها  مــع  باملقارنــة  وذلــك  ملنتجاتهــا  املضافــة  القيمــة  مــن  يعظــم  ممــا  املراحــل  متكاملــة  هــي صناعــات  الجديــدة 
املنشــآت املتمركــزة خــارج املــدن الجديــدة أو باملقارنــة لنســبة عــدد املنشــآت املتمركــزة باملــدن الجديــدة والتــي لــم تتعــدى 
تـــزايد قيمــة  العــام ملنشــآت الصناعــات التحويليــة علــى مســتوى الجمهوريــة، ويمكــن أن يعــزى  30.7% مــن اإلجمالــي 

إلــى:  إمــا  الجديــدة  باملــدن  التحويليــة  بالصناعــات  الخاصــة  للوحــدات  اإلنتــاج 

التوجه التصديـري إلنتاجها، مما يعظم من عوائد منتجاتها. 	 

املستوى التكنولوجي املتقدم املستخدم في اإلنتاج، مما يحقق حجم كبيـر ملنتجاتها. 	 

وعلــى مســتوى التكاليــف االســتثمارية بالصناعــات التحويليــة باملــدن الجديــدة واملناطــق الصناعيــة والحــرة فقــد 	 
فــي 2017/12/31  التـــراكمي للتكاليــف االســتثمارية بالصناعــات التحويليــة  بلغــت أهميتهــا النســبية مــن اإلجمالــي 
نســبة 61.9%، وهــو مــا يــدل علــى ارتفــاع قيمــة تأســيس املشــروعات واملنشــآت الصناعيــة الجديــدة أو التوســعات 
الجديدة باملدن الجديدة باملقارنة بمثيلتها من املنشآت املثيلة املتوطنة بالدلتا أو وادي النيل، وذلك نظرا لاللتـزام 
بمعاييـــر فنيــة وهندســية، عــالوة علــى معاييـــر الحجــم الكبيـــر نظــرا لتوافــر األرا�صــي الجديــدة باملــدن الجديــدة ممــا 

يســتلزم تأســيس منشــآت وتوريــد معــدات بأحجــام كبيـــرة ومواصفــات فنيــة عاليــة التكلفــة. 

التحويليــة 	  الصناعــات  بمنشــآت  العمــال  وأجــور  العمــال  عــدد  ملتغيـــري  بالنســبة  أعــاله   )3( رقــم  الجــدول  يوضــح 
املتوطنــة فــي املــدن الجديــدة واملناطــق الصناعيــة والحــرة بالنســبة لإلجمالــي التـــراكمي للصناعــات التحويليــة فــي مصــر 
فــي 2017/12/31، فقــد بلغــت نســبتهما علــى التوالــي 48.3% و50.3% ممــا يعنــى أن عــدد العمــال وأجورهــم باملــدن 
الجديــدة لــم يتعــدى 0 % مــن اإلجمالــي العــام علــى مســتوى الجمهوريــة، فــي حيـــن أن األهميــة النســبية للتكاليــف 

جـــــــــــــــدول رقم )3(
 تطور اإلجمالي التـراكمي للصناعات التحويلية 

 خالل الفتـرة من عام 2011 - 2017
)الوحدات بالعدد والقيم باملليار جنية وقيم العمود 7 بالجنية ونسب مئوية( 

السنة
)1(

عدد 
املنشآت

)2(

قيمة 
اإلنتاج
)مليار 
جنية(

)3(

التكاليف 
االستثمارية 

)مليار 
جنية(

)4(

عدد 
العمال

)5(

األجور
)مليار 
جنية(

)6(

5/4
التكلفة 

االستثمارية 
لخلق 

فرصة عمل
)7(

2011327731195.2494.1181066824.8272882.7
2012337941231.9535.6185174626.1289240.5

 2013342771261.9548.6187711726.6292256.7
 2014350411318.1573.5191743727.3299097.2
 201 359211374616.9195846128314992.2
 2016369681425635.4199390128.6318671.7
 2017

)2017/12/31(382791534.7656.2203366229.5322669.1

معدل النمو 
%)2017	2011(2.624.254.841.952.932.8

إجماليات املدن 
الجديدة واملناطق 
الصناعية والحرة 
حتى 2017/12/31

117 21129.63406.5798212014.83413971.8

30.773.661.948.350.3128نسبة 9: %7 
املصــدر: عبــد الفتــاح، هالــة ومقــار، صبحــي )2018( – اتجاهــات الصناعــات التحويليــة فــي مصــر )خــالل 
وتكنولوجيــا  نظــم  قطــاع   – والصناعــة  التجــارة  وزارة   – ســنوي  الربــع  التقريـــر   –  )2017-2011 الفتـــرة 
املعلومــات – اإلدارة العامــة لإلحصــاء والتوثيــق – ص 4 وص 19. وبيانــات العمــود رقــم )7( والصــف رقــم 

)10( حســبت بمعرفــة الباحــث. 
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مــن  كبيـــر  جــزء  أن  يعنــى  ممــا  التوالــي 61.9% و%73.6  علــى  الجديــدة  باملــدن  بلغــت  اإلنتــاج  وقيمــة  االســتثمارية 
العمالــة بتلــك املنشــآت املتوطنــة باملــدن الجديــدة عمالــة غيـــر مقيمــة بتلــك املــدن، وفــى الغالــب تنتقــل يوميــا ألماكــن 

عملهــا مــن مــدن قريبــة مــن املــدن الجديــدة واملناطــق الصناعيــة والحــرة. 

أخيـرا بالنسبة لبيانات العمود رقم )7( والذي يوضح التكلفة االستثمارية لخلق فرصة عمل في منشآت الصناعات 	 
التحويليــة فــي مصــر، والــذي توضــح بيانــات العمــود رقــم )7( فيمــا يتعلــق بنســبة التكلفــة االســتثمارية لخلــق فرصــة 
عمــل باملــدن الجديــدة واملناطــق الصناعيــة والحــرة باملقارنــة باإلجمالــي التـــراكمي للصناعــات التحويليــة فــي مصــر فــي 
2017/7/31 نســبة 128%، ممــا يشيـــر الرتفــاع قيمــة التكاليــف االســتثمارية لخلــق فرصــة عمــل بمنشــآت املــدن 
الجديــدة باملقارنــة مــع غيـــرها مــن منشــآت الصناعــات التحويليــة املتوطنــة فــي الدلتــا ووادي النيــل، وذلــك انعــكاس 
للتحليــل فــي البنديـــن أعــاله مــن ارتفــاع التكاليــف االســتثمارية وارتفــاع قيمــة اإلنتــاج بمنشــآت املــدن الجديــدة نظــرا 
لاللتـــزام بمعاييـــر فنيــة واقتصاديــة وماليــة لتشــغيل الخطــوط اإلنتاجيــة ممــا يـــزيد مــن القيمــة االســتثمارية لخلــق 
فرصــة عمــل، وعلــى الجانــب األخــر فأغلــب املصانــع والوحــدات اإلنتاجيــة باملــدن الجديــدة تتصــف بارتفــاع املســتوى 

التكنولوجــي وارتفــاع كثافــة رأس املــال علــى حســاب العنصــر البشــرى فــي اإلنتــاج. 

يوضــح الجــدول التالــي رقــم )4( تطــور اإلجمالــي التـــراكمي لعــدد املنشــآت وقيمــة اإلنتــاج والتكاليــف االســتثمارية  2	
وعــدد العمــال واألجــور باملــدن واملناطــق الصناعيــة والحــرة خــالل الفتـــرة مــن عــام 2017-2011: 

أن  أعــاله   )4( رقــم  الجــدول  ويوضــح 
معــدل نمــو التكاليــف االســتثمارية للمنشــآت 
واملناطــق  الجديــدة  باملــدن  املتوطنــة 
عــام  مــن  الفتـــرة  خــالل  والحــرة  الصناعيــة 
)2011	2017( 5.27%، فــي حيـــن أن النســبة 
ملعــدل النمــو الخــاص بعــدد العمــال فــي املــدن 
لــم  والحــرة  الصناعيــة  واملناطــق  الجديــدة 
ممــا  الفتـــرة  نفــس  خــالل   %2.93 تتعــدى 
االســتثمارية  التكاليــف  قيمــة  ارتفــاع  يعنــى 
لخلــق فرصــة عمــل باملــدن الجديــدة واملناطــق 
الصناعيــة والحــرة، وهــو مــا انعكــس فــي قيــم 
والــذي  أعــاله،  بالجــدول   )7( رقــم  العمــود 
االســتثمارية  للتكلفــة  النمــو  معــدل  وصــل 
لخلــق فرصــة عمــل باملــدن الجديــدة واملناطــق 
خــالل   %2.25 نســبة  والحــرة  الصناعيــة 

 .2017	2011 عــام  مــن  الفتـــرة 

التوزيــع القطاعــي للصناعــات التحويليــة فــي 
مصر خالل الفتـرة من عام 2017-2011

للصناعــات  الرئيســة  االقتصاديــة  للمتغيـــرات  التـــراكمي  لإلجمالــي  القطاعــي  التوزيــع   )5( رقــم  التالــي  الجــدول  يظهــر 
:2017	2011 عــام  مــن  الفتـــرة  خــالل  مصــر  فــي  التحويليــة 

التوزيع القطاعي لإلجمالي التـراكمي لعدد املنشآت العاملة بالصناعات التحويلية حتى 2017/7/31:  1	

كان  املنشــآت  عــدد  وفــق  التحويليــة  بالصناعــات  املختلفــة  اإلنتاجيــة  األنشــطة  تـــرتيب  أن   ) ( رقــم  الجــدول  يظهــر 
التالــي:  بالتـــرتيب 

املــواد الغذائيــة واملشــروبات والتبــغ بعــدد منشــآت 8143 منشــأة وبأهميــة نســبية بلغــت 21.27% مــن 	  صناعــات 
التحويليــة حتــى 2017/7/31. بالصناعــات  العاملــة  املنشــآت  لعــدد  التـــراكمي  اإلجمالــي 

جــــــــــــــــــــــــدول رقم )4(
تطور اإلجمالي التـراكمي لعدد املنشآت وقيمة اإلنتاج والتكاليف 

االستثمارية وعدد العمال واألجور باملدن واملناطق الصناعية والحرة 
 خالل الفتـرة من عام 2017-2011 

)العدد بالوحدة، القيم واألجور باملليار جنية، قيم العمود 7 بالجنية ونسب مئوية( 

عدد السنة
املنشآت 

 )2(

قيمة 
اإلنتاج 

 )3(

التكاليف 
االستثمارية 

 )4(

عدد 
العمال 

 )5(

األجــور 
 )6(

التكلفة االستثمارية 
لخلق فرصة عمل 

5/4 = )7(
20118016811.07298.7482587511.78361725.44
20128547838.67315.9385265212.25370526.31
20138862863.34324.6987189512.65372395.75
20149436916.03346.9490354813.23383975.17
201 100 11002.97376.7292814013.66405887.04
2016108051036.36389.769 219714.12409327.06
2017117 21129.63406.5798212014.83413971.81

معدل 
النمو% 
	2011(
)2017

6.585.685.272.933.922.25

املصدر: عبد الفتاح، هالة ومقار، صبحي )2018( – اتجاهات الصناعات التحويلية في مصر )خالل الفتـرة 
2011	2017( – التقريـــر الربــع ســنوي – وزارة التجــارة والصناعــة – قطــاع نظــم وتكنولوجيــا املعلومــات – 

اإلدارة العامــة لإلحصــاء والتوثيــق – ص  1 – بيانــات العمــود رقــم )7( حســبت بمعرفــة الباحــث.
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صناعة الغزل والنسيج واملالبس والجلود بعدد منشآت 7978 منشأة وبأهمية نسبية 20.84% من إجمالي عدد املنشآت.	 

الصناعــات الهندســية واإللكتـــرونية والكهربائيــة بعــدد منشــآت بلــغ  2 7 منشــأة وبأهميــة نســبية بلغــت %19.66 	 
مــن إجمالــي عــدد املنشــآت.

مــن 	   %13.67 بلغــت  نســبية  وبأهميــة  منشــأة   5233 منشــآت  بعــدد  ومنتجاتهــا  األساســية  الكيماويــة  الصناعــات 
املنشــآت. عــدد  إجمالــي 

الخشب ومنتجاته بعدد منشآت 3055 منشأة وبأهمية نسبية بلغت 7.97% من إجمالي عدد املنشآت.	 

التوزيع القطاعي لإلجمالي التـراكمي لقيمة إنتاج الصناعات التحويلية حتى 2017/7/31:  2	

ولقد جاء تـرتيب األنشطة اإلنتاجية املختلفة بالصناعات التحويلية وفق متغيـر قيمة اإلنتاج كما يلي: 

الصناعــات الهندســية واإللكتـــرونية والكهربائيــة بنحــو 353.6 مليــار جنيــة، وبأهميــة نســبية 23.04% مــن اإلجمالــي 	 
التـــراكمي لقيمــة إنتــاج الصناعــات التحويليــة حتــى 2017/7/31. 

جـــــــــــــــدول رقم )5( 
التوزيع القطاعي لإلجمالي التـراكمي للمتغيـرات االقتصادية الرئيسة للصناعات التحويلية في مصر

خالل الفتـرة من عام 2011-2017 )العدد بالوحدة والقيم واألجور باملليار جنية ونسب مئوية( 

 القطاع 

املتغيـر االفتصادي والسنة 

مواد 
غذائية 

ومشروبات

غزل 
ونسيج 

ومالبس 
وجنود

صناعات 
هندسية 

وإلكتـرونية 
وكهربائية

كيماويات 
أساسية 
ومنتجاتها

الخشب 
ومنتجاته

مواد بناء 
وخزف 
وصيني

الورق 
ومنتجاته 
وطباعة 

ونشر

صناعات 
معدنية 
أساسية

صناعات 
تحويلية 

أخرى

اإلجمالي 
التـراكمي

2011

6430414027972303188667758832773 6827712أ. عدد املنشآت 
238.499.2292.5249.96.857.519.4140.291.41195.5ب. قيمة اإلنتاج 

103.150.772.7123.84.154.615.860.68.8494.1ج. التكاليف االستثمارية 
314915490808309339327618388931660957421678693100911810668د. عدد العامليـن 

2012

9033793 965944341284123861933707 714272أ. عدد املنشآت
76.961.922.5143.592.11231.9 249101.6297.32ب. قيمة اإلنتاج 

109.752.674146.74.259.818.161.29.2535.6ج. التكاليف االستثمارية 
325669498669313690336573394351711827666579735101281851746د. عدد العامليـن 

2013

725873296692442828612434197071259334277أ. عدد املنشآت 
256.3105.1299.7266.27.267.224.5143.692.11261.9ب. قيمة اإلنتاج 

112.653.675.2149.34.463.719.261.39.3548.6ج. التكاليف االستثمارية 
191316462341270402171736507873480144102581877117 0 331191د. عدد العامليـن 

2014

9735041 7400746768714569288725062010734أ. عدد املنشآت 
265.4107.7327.2274.67.472.125.6145.792.41318.1ب. قيمة اإلنتاج 

116.954.987.1152.74.566.519.861.99.3573.5ج. التكاليف االستثمارية 
337404511984324714349489409381811138082680677102921917437د. عدد العامليـن 

201 

1206377860435921  760376007031476929222أ. عدد املنشآت 
280.9111335.3289.87.773.326.9156.792.41374ب. قيمة اإلنتاج 

121.864.190169.94.667.820.369.19.3616.9ج. التكاليف االستثمارية 
345200519986331478356101417321835908421585754104051958461د. عدد العامليـن 

2016

81560636968 7246499029852617211  783977أ. عدد املنشآت
293.1115.9346.3296874.327.6171.392.51425ب. قيمة اإلنتاج 

126.265.692.7172.74.768.72174.49.3635.4ج. التكاليف االستثمارية 
351218528159337613361360428611860478726488648107311993901د. عدد العامليـن 
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 القطاع 

املتغيـر االفتصادي والسنة 

مواد 
غذائية 

ومشروبات

غزل 
ونسيج 

ومالبس 
وجنود

صناعات 
هندسية 

وإلكتـرونية 
وكهربائية

كيماويات 
أساسية 
ومنتجاتها

الخشب 
ومنتجاته

مواد بناء 
وخزف 
وصيني

الورق 
ومنتجاته 
وطباعة 

ونشر

صناعات 
معدنية 
أساسية

صناعات 
تحويلية 

أخرى

اإلجمالي 
التـراكمي

2017

523330512690218985461638279 2 814379787أ. عدد املنشآت 
312.6154.8353.6305.38.477.130.7199.492.81534.7ب. قيمة اإلنتاج 

70.322.677.29.4656.2 133.267.795.1175.7ج. التكاليف االستثمارية 
2033662 360204540767343441366209437656673089207899381120د. عدد العامليـن 

األهمية 
النسبية 

)%(

21.2720.8419.6613.677.977.035.722.231.61100أ. عدد املنشآت 
20.3710.0923.046.540.555.03212.996.05100ب. قيمة اإلنتاج 

20.2910.3114.4926.780.7610.723.4411.771.43100ج. التكاليف االستثمارية 
17.7126.594.6318.012.159.294.394.420.55100د. عدد العامليـن 

معدل 
النمو 

	2011(
 )2017

31.92.741.52.62.53.90.82.6أ. عدد املنشآت
7.960.34.3 4.67.73.23.13.5ب. قيمة اإلنتاج 

4.44.94.663.14.36.24.114.8ج. التكاليف االستثمارية 
2.31.61.71.922.23.12.31.82د. عدد العامليـن 

املصدر: عبد الفتاح، هالة ومقار، صبحي )2018( – اتجاهات الصناعات التحويلية في مصر )خالل الفتـرة 2011	2017( – التقريـر الربع سنوي – وزارة التجارة والصناعة 
– قطاع نظم وتكنولوجيا املعلومات – اإلدارة العامة لإلحصاء والتوثيق – ص ص  : 12.

صناعــة املــواد الغذائيــة واملشــروبات بقيمــة بلغــت 312.6 مليــار جنيــة، وبأهميــة نســبية بلغــت 20.37% مــن إجمالــي 	 
قيمــة اإلنتــاج. 

صناعــة الكيماويــات األساســية ومنتجاتهــا بقيمــة 305.3مليــار جنيــة، وبأهميــة نســبية بلغــت 19.90% مــن إجمالــي 	 
قيمــة اإلنتــاج. 

الصناعات املعدنية األساسية بقيمة 199.4 مليار جنية وبأهمية نسبية بلغت 12.99% من إجمالي قيمة اإلنتاج. 	 

صناعة الغزل والنسيج واملالبس والجلود بقيمة 154.8مليار جنية، وبأهمية نسبية 10.09% من إجمالي قيمة اإلنتاج. 	 

التوزيع القطاعي لإلجمالي التـراكمي للتكاليف االستثمارية بالصناعات التحويلية حتى 2017/7/31:  33

كان تـرتيب األنشطة اإلنتاجية املختلفة بالصناعات التحويلية وفق التكاليف االستثمارية كما يلي: 

الكيماويــات األساســية ومنتجاتهــا بقيمــة تكاليــف اســتثمارية بلغــت 175.7 مليــار جنيــة وبأهميــة نســبية %26.78 	 
مــن اإلجمالــي التـــراكمي للتكاليــف االســتثمارية للصناعــات التحويليــة حتــى 2017/7/31.

نســبية 	  وبأهميــة  جنيــة  مليــار   133.2 بلغــت  اســتثمارية  تكاليــف  بقيــم  والتبــغ  واملشــروبات  الغذائيــة  الصناعــات 
االســتثمارية.  التكاليــف  إجمالــي  مــن   %20.29

الصناعــات الهندســية واإللكتـــرونية والكهربائيــة بقيمــة 95.1مليــار جنيــة وبأهميــة نســبية 14.49% مــن إجمالــي 	 
االســتثمارية.  التكاليــف 

الصناعــات املعدنيــة األساســية بقيمــة 77.2مليــار جنيــة وبأهميــة نســبية بلغــت 11.77% مــن إجمالــي التكاليــف 	 
االســتثمارية. 

إجمالــي 	  مــن   %10.72 بلغــت  نســبية  وبأهميــة  جنيــة  70.3مليــار  بقيمــة  والصينــي  والخــزف  البنــاء  مــواد  صناعــة 
االســتثمارية. التكاليــف 

التوزيع القطاعي لإلجمالي التـراكمي لعدد العامليـن بالصناعات التحويلية حتى 2017/7/31: 34

كان تـرتيب األنشطة املختلفة بالصناعات التحويلية وفق متغيـر عدد العامليـن كما يلي: 

صناعات الغزل والنسيج بنحو 540.8 ألف عامل وبأهمية نسبية 26.59% من اإلجمالي التـــراكمي لعدد العامليـــن 	 
بالصناعات التحويلية حتى 2017/12/31. 

عــدد 	  إجمالــي  مــن  نســبية %18.01  وبأهميــة  بنحــو 366.2ألــف عامــل  الكيماويــات األساســية ومنتجاتهــا  صناعــة 
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التحويليــة.  بالصناعــات  العامليـــن 

الصناعات الغذائية واملشروبات والتبغ بعدد 360.2 ألف عامل وبأهمية نسبية %17.71. 	 

الصناعات الهندسية واإللكتـرونية والكهربائية بنحو 343.4 ألف عامل وبأهمية نسبية بلغت %16.89. 	 

صناعة مواد البناء والخزف والصيني بعدد 188.9ألف عامل وبأهمية نسبية بلغت %9.29.	 

رابًعا - الخاتمة، النتائج والتوصيات وحدود الدراسة والقيود العلمية والعملية التي واجهتها الدراسة: 

حاولــت الدراســة تنــاول األهميــة االقتصاديــة لجــذب الســكان للتوطــن الدائــم باملــدن الجديــدة، ومــن ثــم تعظيــم املنافــع 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لالســتثمارات الثابتــة باملــدن الجديــدة، علــى اختــالف الغــرض مــن تلــك االســتثمارات ســواء لألغــراض 
الســكنية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة والتـــرفيهية أو علــى مســتوى االســتثمارات الثابتــة الرســمية وغيـــر 

الرســمية، خاصــة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة باملــدن الجديــدة. وخلصــت الدراســة لبعــض النتائــج منهــا: 

تعتبـــر مصــر مــن أكثـــر الــدول األفريقيــة ودول الشــرق األوســط اكتظاظــا بالســكان، حيــث يقــدر عــدد ســكانها 99.38  1	
مليــون نســمة بحســب إحصائيــة عــام 2018، كمــا تبلــغ الكثافــة الســكانية ملصــر 84 شــخصا لــكل كيلــو متـــر مربــع، 
وتصــل الكثافــة الســكانية فــي العاصمــة القاهــرة 46349 شــخصا لــكل كيلــو متـــر مربــع وبنــاء علــى ذلــك تحتــل مصــر 

املرتبــة 126 فــي العالــم مــن حيــث الكثافــة الســكانية. 

يمثــل ســكان ثــالث محافظــات فــي مصــر مــا يقــارب مــن ربــع عــدد ســكان مصــر )24.9%( فــي حيـــن أنهــم يشــغلون حيـــز  2	
مكانــي ال يتعــدى 1.7% مــن املســاحة الكليــة ملصــر وبنســبة 3.6% مــن املســاحة املأهولــة فــي مصــر، وتلــك املحافظــات 

الثــالث بالتـــرتيب والتــي تشــكل مــع بعضهــا إقليــم القاهــرة الكبـــرى: 

محافظة القاهرة بعدد سكان 9873804. 	 

محافظــة الجيـــزة بعــدد ســكان 9013143 )مــع مالحظــة أن محافظــة الجيـــزة تشــمل حلــوان والســادس مــن أكتوبـــر 	 
اآلن واللتــان كانتــا تشــكالن محافظتيـــن فــي تعــداد 2006(.

محافظة القليوبية بعدد سكان 5847662. 	 

أن خــالل الفتـــرة مــن عــام 1986 وحتــى سبتمبـــر 2019 لــم يحــدث تغييـــر واضــح فــي نســق التوزيــع الســكاني علــى محافظــات  33
للتوزيــع الســكاني  العــام  النســق  لــم تؤثـــر علــى  التغيـــرات هــي تغيـــرات طفيفــة  الجمهوريــة خــالل فتـــرة 33 عامــا، وأن أغلــب 
بالجمهوريــة، وهــو يــدل علــى قصــور السياســات الرســمية وغيـــر الرســمية فــي مواجهــة هــذا االختــالل الهيكلــي باالقتصــاد املصــري. 

املدن هي أحد أهم أســباب املشــكالت البيئية، ومن أكثـــر املتأثـريـــن بأضرارها، فهي في ذات الوقت األقدر على معالجة قضايا  34
البيئــة ومشــكالتها، وذلــك المتالكهــا املــوارد القــادرة علــى تجنــب ومعالجــة املشــكالت البيئيــة، فاملــدن تمثــل نقــاط تجمع: 

يمكــن أ3  التــي  األمــوال  رؤوس  باملــدن  ويتـــركز  والخدمــات،  للســلع  األهــم  املنتــج  باعتبارهــا  االفتصــادي:  املــال  رأس 
الرئيســة.  والتوزيعيــة  واملصرفيــة  اإلنتاجيــة  املراكــز  موطــن  أنهــا  كمــا  لالســتثمار،  توجيههــا 

رأس املــال البشــرى: فاملــدن هــي نقــاط تجمــع وتوطــن كافــة املواهــب الفكريــة والفنيــة والثقافيــة والعلميــة ألي دولــة، ب3 
كمــا أنهــا مــكان انعقــاد كافــة املحافــل وامللتقيــات العلميــة والثقافيــة والفنيــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعية، 

هــذا باإلضافــة أن املــدن مــكان توطــن الجامعــات وبيــوت الخبـــرة ومراكــز األبحــاث. 

رأس املــال االجتماعــي: ففــي املــدن تتوطــن أغلــب الهيئــات غيـــر الربحيــة وجمعيــات تنميــة املجتمــع املحلى، وجمعيات ج3 
املجتمــع املدنــي، وهــو مــا يمثــل قاعــدة للعمــل االجتماعــي التطوعــي فــي كافــة املجــاالت.

يحقــق التنويــع والتوزيــع املكانــي العــادل لالســتثمارات الصناعيــة علــى مجمــل الحيـــز الجغرافــي املصــري وخاصــة فــي املــدن   	
الجديــدة العديــد مــن اآلثــار الخارجيــة املوجبــة، نذكــر منهــا: 

االنخفــاض التدريجــي للتـــركز الســكاني باملــدن والقــرى الكبيـــرة علــى مســتوى الجمهوريــة عــن طريــق خلــق وتواجــد أ3 
فــرص عمــل للقــوى العاملــة فــي تلــك املناطــق الجديــدة. 
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 توطــن املؤسســات الرســمية وغيـــر الرســمية املقدمــة لكافــة الخدمــات االجتماعيــة واإلنتاجيــة فــي املــدن الجديــدة، ب3 
ومــن ثــم تخفيــض حجــم الطلــب الكبيـــر علــى تلــك الخدمــات باملــدن الكبيـــرة والعاصمــة املركزيــة. 

خلق فرص حقيقية إلعادة التخطيط العمراني للمدن والقرى على مستوى جمهورية مصر العربية.ج3 

إعادة تأهيل وتطويـر كافة شبكات املرافق العامة باملدن والقرى على مستوى محافظات الجمهورية.د3 

تعظيــم املنفعــة املكانيــة والزمنيــة لكافــة املنتجــات الســلعية والخدميــة للمشــروعات الصناعيــة الجديــدة باملــدن ه3 
الزراعيــة املســتصلحة.  الجديــدة واألرا�صــي 

تعظيــم العائــد االجتماعــي واالفتصــادي مــن كافــة املــوارد الطبيعيــة املتجــددة وغيـــر املتجــددة املوجودة بتلك املناطق و3 
الصناعية الجديدة. 

يساهم وجود قاعدة أو قواعد اقتصادية للمدن الجديدة في جذب السكان لتلك املدن تحقيقا لرغبات واحتياجات  36
ســكانها سواء بغرض: 

 التوظف في املشروعات اإلنتاجية املختلفة باملدن الجديدة. 	 

 اإلقامة بتلك املدن واالستفادة من كافة التسهيالت والخدمات االجتماعية واإلنتاجية املتواجدة بها. 	 

انخفــض حجــم االســتثمار الصناعــي الحكومــي فــي مصــر منــذ عقــد التســعينيات مــن القــرن املا�صــي وحتــى اآلن نتيجــة  7	
لتنفيــذ سياســات بـــرنامج اإلصــالح االفتصــادي ســواء سياســات التثبيــت االفتصــادي أو سياســات التكيــف الهيكلــي، 

وهــو األمــر الــذي نتــج عنــه أمريـــن رئيسييـــن همــا: 

األساســية 	  الصناعــات  وخاصــة  الجديــدة،  الصناعيــة  املشــروعات  إنشــاء  فــي  الخــاص  االســتثمار  علــى  االعتمــاد 
الخــاص. للقطــاع  العــام  القطــاع  ملكيــة  تحويــل  أو  والتحويليــة، 

تتـركز أغلب االستثمارات الحكومية في مجال البنية األساسية أو في مشروعات الخدمات االجتماعية.	 

النصيــب النســبى الســتثمارات القطــاع الخــاص خــالل الفتـــرة مــن عــام 2000 	 2018 أكبـــر وأســرع نمــوا فــي القطاعــات  38
واألنشــطة الريعيــة عاليــة الربحيــة املنخفضــة املخاطــر نســبًيا، وهــذه األنشــطة بالتـــرتيب هــي: تجــارة الجملــة والتجزئــة، 
والبنــاء  التشــييد  الطبيعــي،  الغــاز  البتـــرول،  تكريـــر  االتصــاالت،  قطــاع  والفنــادق،  املطاعــم  العقاريــة،  األنشــطة 

والصناعــات التحويليــة األخــرى، ثــم كل مــن قطاعــي الزراعــة والبتـــرول الخــام.

تدنــى نســبة االســتثمارات الثابتــة املنفــذة مــن القطــاع الخــاص والشــركات العامــة والهيئــات االقتصاديــة واملشــروعات  9	
القوميــة والقطــاع الحكومــي للناتــج املحلــى اإلجمالــي فــي عامــي 2018/2017 و2019/2018 وعلــى مســتوى الناتــج املحلــى 

العــام أو الخــاص عــن عامــي 2018/2017 و2019/2018. 

بلغــت األهميــة النســبية لقيمــة إنتــاج الوحــدات اإلنتاجيــة للصناعــات التحويليــة املتوطنــة باملــدن الجديــدة واملناطــق  10	
الصناعية والحرة نسبة 73.6% من اإلجمالي العام لقيمة اإلنتاج للصناعات التحويلية في مصر حتى 2017/12/31، 
األمــر الــذي يوضــح أن غالبيــة الصناعــات التحويليــة املتمركــزة باملــدن الجديــدة هــي صناعــات متكاملــة املراحــل ممــا 
يعظم من القيمة املضافة ملنتجاتها وذلك باملقارنة مع غيـرها من املنشآت املتمركزة خارج املدن الجديدة أو باملقارنة 
لــم تتعــدى 30.7% مــن اإلجمالــي العــام ملنشــآت الصناعــات  لنســبة عــدد املنشــآت املتمركــزة باملــدن الجديــدة والتــي 
التحويليــة علــى مســتوى الجمهوريــة، ويمكــن أن يعــزى تـــزايد قيمــة اإلنتــاج للوحــدات الخاصــة بالصناعــات التحويليــة 

باملــدن الجديــدة إمــا إلــى: 

التوجه التصديـري إلنتاجها، مما يعظم من عوائد منتجاتها. 	 

املستوى التكنولوجي املتقدم املستخدم في اإلنتاج، مما يحقق حجم كبيـر ملنتجاتها. 	 

ارتفــاع قيمــة التكاليــف االســتثمارية لخلــق فرصــة عمــل بمنشــآت املــدن الجديــدة باملقارنــة مــع غيـــرها مــن منشــآت  11	
الصناعــات التحويليــة املتوطنــة فــي الدلتــا ووادي النيــل، وذلــك كانعــكاس الرتفــاع التكاليــف االســتثمارية وارتفــاع قيمــة 
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اإلنتــاج بمنشــآت املــدن الجديــدة نظــرا لاللتـــزام بمعاييـــر فنيــة واقتصاديــة وماليــة لتشــغيل الخطــوط اإلنتاجيــة ممــا 
يـــزيد مــن القيمــة االســتثمارية لخلــق فرصــة عمــل، وعلــى الجانــب اآلخــر فأغلــب املصانــع والوحــدات اإلنتاجيــة باملــدن 
الجديــدة تتصــف بارتفــاع املســتوى التكنولوجــي وارتفــاع كثافــة رأس املــال علــى حســاب العنصــر البشــرى فــي اإلنتــاج.

تـرتيب األنشطة املختلفة بالصناعات التحويلية وفق متغيـر عدد العامليـن كما يلي:  12	

صناعات الغزل والنسيج بنحو 540.8 ألف عامل وبأهمية نسبية 26.59% من اإلجمالي التـــراكمي لعدد العامليـــن 	 
بالصناعات التحويلية حتى 2017/12/31. 

ألــف عامــل وبأهميــة نســبية 18.01% مــن إجمالــي عــدد 	  صناعــة الكيماويــات األساســية ومنتجاتهــا بنحــو 366.2 
التحويليــة.  بالصناعــات  العامليـــن 

الصناعات الغذائية واملشروبات والتبغ بعدد 360.2 ألف عامل وبأهمية نسبية %17.71. 	 

الصناعات الهندسية واإللكتـرونية والكهربائية بنحو 343.4 ألف عامل وبأهمية نسبية بلغت %16.89. 	 

صناعة مواد البناء والخزف والصيني بعدد 188.9 ألف عامل وبأهمية نسبية بلغت %9.29.	 

ممــا يشيـــر ألهميــة التـركيـــز علــى توطــن صناعــات كثيفــة العمالــة باملــدن الجديــدة، لجــذب الســكان علــى التوطــن الدائــم 
بتلــك املــدن. 

أما على مستوى مدى تحقق الفروض البحثية، فنشيـر ملا يلي:  313

علــى مســتوى الفــرض األول وهــو: »مــن املتوقــع أن يؤثـــر التوســع فــي إنشــاء املــدن الجديــدة وخلــق فــرص عمــل تأثيــًرا 	 
إيجابًيــا علــى توطــن الســكان الدائــم باملــدن الجديــدة«. ولقــد حــاول البحــث مــن خــالل التـركيـــز علــى التوزيــع املكانــي 
للســكان فــي مصــر، والــذي يتصــف بالتـــركز فــي مســاحة لــم تتعــدى 7% مــن مجمــل الحيـــز الجغرافــي املصــري، وتوصــل 
البحــث فــي إطــار تنــاول العوامــل املؤثـــرة علــى اســتدامة توطــن املشــروعات الصناعيــة باملــدن الجديــدة وعلــى اعتبــار 
أن توطــن تلــك املشــروعات الصناعيــة، وهــى مصــادر إلدرار الدخــول لكافــة املتعامليـــن معهــا ومــن خاللهــا، ســيكون 
املرافــق  كافــة  وإتاحــة  بتوفيـــر  مصحوبــا  يكــون  أن  وعلــى  الجديــدة  باملــدن  الدائــم  الســكان  لتوطــن  رئي�صــي  عامــل 
األساســية والخدمــات االجتماعيــة واإلنتاجيــة لتلــك املشــروعات، كمــا أشــار البحــث فــي هــذا اإلطــار ألهميــة أخــذ 

العوامــل البيئيــة والتغيـــرات املناخيــة ملواجهــة التـــزاحم باملــدن وفــى التخطيــط للمــدن الجديــدة. 

مــع تحقيــق 	  فــي مصــر  للســكان  املكانــي  التوزيــع  نســق  تغييـــر  إمكانيــة  »تتـــزايد  الثانــي وهــو:  الفــرض  علــى مســتوى 
التنميــة الصناعيــة خاصــة فــي املــدن الجديــدة«. ولقــد ركــز البحــث علــى توضيــح ومعالجــة ذلــك الفــرض، حيــث تنــاول 
أهميــة الصناعــة للتوطــن الســكاني، كمــا أن التنويــع والتوزيــع املكانــي العــادل لالســتثمارات الصناعيــة علــى مجمــل 
الحيـــز الجغرافــي املصــري وخاصــة فــي املــدن الجديــدة يحقــق العديــد مــن اآلثــار الخارجيــة املوجبــة، وتنــاول البحــث 
فــي إنشــاء وتمويــل املــدن الجديــدة منــذ عقــد الســبعينيات مــن القــرن املا�صــي وحتــى اآلن  أيضــا التجربــة املصريــة 
وظهــر مــن التحليــل التاريخــي إلنشــاء املــدن الجديــدة فــي مصــر، مــدى النجــاح للمــدن الجديــدة كمدينــة الســادس مــن 
أكتوبـــر والعاشــر مــن رمضــان، نتيجــة التـــركز الصناعــي ملشــروعات صناعيــة كبـــرى بهــا ولهــا عالقــات أماميــة وخلفيــة 
مــع غيـــرها مــن الصناعــات ممــا حقــق لتلــك املــدن نجــاح نســبى باملقارنــة مــع بعــض املــدن األخــرى التــي تــم إنشــائها 
فــي نقــس الوقــت ويمكــن أن تتمتــع تلــك املــدن األخــرى، كمدينــة الســادات بموقــع جغرافــي أفضــل مــن تلــك  معهــا 
املــدن. كمــا ركــز البحــث أيضــا فــي هــذا الســياق علــى تحليــل األهميــة النســبية للمــدن الجديــدة واملناطــق الصناعيــة 
والحــرة مــن اإلجمالــي العــام للصناعــات التحويليــة خــالل الفتـــرة مــن عــام 2011	2017 ووفــق العديــدة مــن املتغيـــرات 

االقتصاديــة. 

باملــدن 	  التحويليــة املتوطنــة  الثالــث وهــو: »مــن املحتمــل أن تنخفــض فعاليــة الصناعــات  الفــرض  علــى مســتوى 
الجديدة، على جذب السكان للتوطن الدائم بها في ظل غياب التوافق والتنسيق املستمر بيـن األهداف الحكومية 
وغيـــر الحكوميــة لتحقيــق ذلــك«. ولقــد حــاول البحــث إلقــاء الضــوء علــى الســمات الرئيســة للتنفيــذ الفعلــي للمــدن 
الجديــدة فــي مصــر، فاملتتبــع للتجربــة املصريــة فــي إنشــاء املــدن الجديــدة يجــد عــدم وضــوح االستـــراتيجية القوميــة 
لبناء املدن الجديدة والتي توضح ســبب وأهداف إنشــاء تلك املدن الجديدة ودورها في تحقيق النمو املســتدام على 
املســتوى القومــى واإلقليمــي، كمــا أشــار البحــث أيضــا فــي هــذا الســياق لتدنــى حجــم االســتثمار الصناعــي الحكومــي 
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منــذ عقــد التســعينيات مــن القــرن املا�صــي وحتــى اآلن نتيجــة سياســات بـــرنامج اإلصــالح االفتصــادي 1991، 2016 
كمــا أن االســتثمارات الصناعيــة الخاصــة تـــركزت فــي املشــروعات الســريعة اإلدرار للعوائــد كالصناعــات الغذائيــة 
أو االســتثمار فــي املجــال العقــاري هــذا باإلضافــة للصناعــات االســتخراجية، ســواء البتـــرول أو الغــاز، وهــى أنشــطة 
ريعيــة، كمــا أن نصيــب املســتثمر األجنبــي فيهــا كبيـــر جــدا باملقارنــة بنصيــب املســتثمر الوطنــي، ويظهــر مــن ذلــك 
عــدم التنســيق بيـــن الجهــات الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة فــي صياغــة أهــداف محــددة تســاهم بآلياتهــا املختلفــة فــي 
تحقيــق الهــدف القومــى وهــو العمــل علــى التوطــن الدائــم للقــوى العاملــة باملــدن الجديــدة، مــع إنشــاء العديــد مــن 
املشــروعات التنمويــة القوميــة والتــي تكــون بمثابــة محفــز ورابــط فــي نفــس الوقــت للعديــد مــن املشــروعات الكبـــرى فــي 

نطــاق العديــد مــن املــدن الجديــدة والتــي تخــدم أنشــطة إنتاجيــة متعــددة ومتكاملــة بهــا. 

وبناء على ذلك يو�صى البحث بما يلي: 

محاولــة االســتفادة مــن كافــة اســتثمارات البنيــة األساســية املاديــة واالجتماعيــة فــي املــدن الجديــدة، لتكــون حافــًزا 1	 
للتوطــن الدائــم للســكان بهــا. 

تشــجيع وتحفيـــز املؤسســات الرســمية وغيـــر الرســمية املقدمــة لكافــة الخدمــات االجتماعيــة والخدمــات اليوميــة 2	 
املقدمــة للمواطنيـــن علــى التوطــن باملــدن الجديــدة لتكــون عامــل جــذب للســكان علــى التوطــن باملــدن الجديــدة. 

فــي 33  العماليــة الكبيـــرة  الكثافــة  التحويليــة ذات  بالصناعــات  ضــرورة ضــخ اســتثمارات صناعيــة حكوميــة، خاصــة 
املــدن الجديــدة لتكــون تلــك االســتثمارات حافــز وداعــم لغيـــرها مــن االســتثمارات الخاصــة علــى التواجــد والتنافــس 

معهــا فــي نطــاق املــدن الجديــدة. 

أو 34  املنفــذة  الجهــات  كافــة  علــى  وتوزيعهــا  الجديــدة  املــدن  إلنشــاء  القوميــة  االستـــراتيجية  ونشــر  صياغــة  ضــرورة 
الجديــدة.  املــدن  فــي  املتوطنــة 

التنويــع والتوزيــع املكانــي العــادل لالســتثمارات الصناعيــة علــى مجمــل الحيـــز الجغرافــي املصــري وخاصــة فــي املــدن  	 
الجديــدة، حيــث أن لــه العديــد مــن اآلثــار الخارجيــة املوجبــة.

إنشــاء العديــد مــن املشــروعات التنمويــة القوميــة والتــي تكــون بمثابــة محفــز ورابــط فــي نفــس الوقــت للعديــد مــن 36 
املشــروعات الكبـــرى فــي نطــاق العديــد مــن املــدن الجديــدة والتــي تخــدم أنشــطة إنتاجيــة متعــددة ومتكاملــة بهــا. 

باملــدن 7	  التـركيـــز علــى تشــجيع الصناعــات التحويليــة املســتخدمة ألســاليب اإلنتــاج كثيفــة العمالــة علــى التوطــن 
الجديــدة. 

أهميــة الدعــم التشــريعي والفنــي ملنشــآت الصناعــات التحويليــة املتوطنــة باملــدن الجديــدة علــى تخفيــض املعاييـــر 38 
الفنيــة والهندســية ملواصفــات الخطــوط اإلنتاجيــة، بغــرض تخفيــض قيمــة التكلفــة االســتثمارية لخلــق فرصــة عمــل 

بتلــك املنشــآت. 

تشــجيع املشــروعات الصناعيــة املتوســطة والصغيـــرة علــى التوطــن باملــدن الجديــدة، لتكــون بذلــك نــواة للتوطــن 9	 
لتلــك  والتســويقي  والتمويلــي  والقانونــي  الفنــي  الدعــم  الحكومــة  مــن  يتطلــب  ممــا  الجديــدة،  باملــدن  الســكاني 

املشــروعات. 

البدء في تطبيق الهجرة اإلجبارية والتحفيـــزية لســكان بعض األماكن املكتظة بالســكان في القاهرة الكبـــرى وخاصة  10	
املناطــق العشــوائية، للمــدن الجديــدة، وذلــك بعــد توفيـــر وإتاحــة كافــة املقومــات املاديــة واالجتماعيــة الضروريــة 

للســكان لإلقامــة املســتديمة بتلــك املــدن.

وفيمــا يخــص حــدود الدراســة نشيـــر ملــا يلــي: أن البحــث ركــز علــى األهميــة االقتصاديــة لالســتثمارات الصناعيــة  11	
علــى جــذب الســكان علــى التوطــن باملــدن الجديــدة، ولقــد حــاول البحــث فــي هــذا الســياق تحليــل وتوضيــح مــا يلــي:

أهم العوامل املؤثـرة على استدامة توطن املشروعات الصناعية باملدن الجديدة.	 

أهميــة التنويــع والتوزيــع املكانــي العــادل لالســتثمارات الصناعيــة علــى مجمــل الحيـــز الجغرافــي املصــري وخاصــة فــي 	 
املــدن الجديــدة فــي تحقيــق العديــد مــن اآلثــار الخارجيــة املوجبــة.

القــرن املا�صــي وحتــى اآلن نتيجــة 	  انخفــاض حجــم االســتثمار الصناعــي الحكومــي منــذ عقــد التســعينيات مــن 
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.2016  ،1991 االفتصــادي  اإلصــالح  بـــرنامج  سياســات 

فــي املشــروعات الســريعة اإلدرار للعوائــد الدخليــة كالصناعــات 	  تـــركزت   أن االســتثمارات الصناعيــة الخاصــة 
الغذائيــة أو االســتثمار فــي املجــال العقــاري هــذا باإلضافــة للصناعــات االســتخراجية، ســواء البتـــرول أو الغــاز، 

وهــى أنشــطة ريعيــة، كمــا أن نصيــب املســتثمر األجنبــي فيهــا كبيـــر جــدا باملقارنــة بنصيــب املســتثمر الوطنــي. 

التـركيـز على الصناعات التحويلية املتوطنة باملدن الجديدة، نظرا لكونها صناعات كثيفة العمالة.	 

كان من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث ما يلي:  12	

عدم توافر البيانات الرسمية املوثقة عن أعداد السكان الدائميـن باملدن الجديدة وحجم املنشآت الصناعية 	 
املتوطنة باملدن الجديدة، واملتاح عن تلك البيانات أغلبها دراســات فردية غيـــر موثقة.

أن غالبية العامليـن باملدن الجديدة غيـر مقيميـن بتلك املدن إقامة دائمة. 	 

عــدم اســتدامة األنشــطة التشــغيلية لبعــض الوحــدات الصناعيــة املتوطنــة باملــدن الجديــدة، لتأثـــرها بالحالــة 	 
االقتصاديــة وظــروف النشــاط االفتصــادي، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بســعر صــرف العملــة املحليــة أمــام الــدوالر 
وتأثيـــر ذلــك علــى الظــروف التشــغيلية لتلــك الوحــدات الصناعيــة العتمادهــا علــى استيـــراد مســتلزمات اإلنتــاج 
الوحــدات  بتلــك  التشــغيل  ومعــدالت  نســب  علــى  يؤثـــر  ممــا  الخــارج،  مــن  الغيــار  وقطــع  الخــام  املــواد  وبعــض 

الصناعيــة.  واملنشــآت 
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 ABSTRACT

The research explores the effect of the industrial development on the distribution of Egypt’s popula	
tion. As the population mass lives in an area of not more than 7% of the total area which is estimated by one 
million square meters. This problem is considered one of the most critical structural imbalances that face 
the Egyptian economy. In addition, the Egyptian society has long co3existed with it as individual citizens and 
executive decision makers. 

Among the findings the paper has reached is that the fair regional distribution and variety of the indus	
trial investments overall Egyptian geographical space, especially in new cites, have several positive external 
effects. Among what the researcher recommends is to encourage and stimulate formal and informal insti	
tutions for all social services and daily services provided to citizens to resettle in new cities to be a factor for 
attracting residents to settle in new cities. 

Key words: Industrial development, Industrial settlement, Social and economic benefits, New cities, 
The Egyptian Geographical Space, Regional Population Distribution, Climatic and Environmental Changes, 
Investment Cost Create Labor Apportion, Physical and Human Infrastructure, Industrial Investment, Trans	
formative Industries. 




